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Titlul II. Constituirea societăţilor

Capitolul I. Actul constitutiv al societăţii

Art. 5. [Actele constitutive] (1) Societatea în nume colectiv sau în comandită 
simplă se constituie prin contract de societate, iar societatea pe acţiuni, în comandită 
pe acţiuni sau cu răspundere limitată se constituie prin contract de societate şi statut.

(2) Societatea cu răspundere limitată se poate constitui şi prin actul de voinţă al 
unei singure persoane. În acest caz se întocmeşte numai statutul.

(3) Contractul de societate şi statutul pot fi încheiate sub forma unui înscris unic, 
denumit act constitutiv.

(4) Când se încheie numai contract de societate sau numai statut, acestea pot 
fi denumite, de asemenea, act constitutiv. În cuprinsul prezentei legi, denumirea 
act constitutiv desemnează atât înscrisul unic, cât şi contractul de societate şi/sau 
statutul societăţii.

(5) În cazurile în care contractul de societate şi statutul constituie acte distincte, 
acesta din urmă va cuprinde datele de identificare a asociaţilor şi clauze reglementând 
organizarea, funcţionarea şi desfăşurarea activităţii societăţii.

(6) Actul constitutiv se încheie sub semnătură privată, se semnează de toţi 
aso ciaţii sau, în caz de subscripţie publică, de fondatori. Forma autentică a actului 
consti tutiv este obligatorie atunci când:

a)[1] printre bunurile subscrise ca aport la capitalul social se află un imobil;
b) se constituie o societate în nume colectiv sau în comandită simplă;
c) societatea pe acţiuni se constituie prin subscripţie publică.
(7) Actul constitutiv dobândeşte dată certă şi prin depunerea la oficiul registrului 

comerţului.

Art. 6. [Fondatorii] (1) Semnatarii actului constitutiv, precum şi persoanele care 
au un rol determinant în constituirea societăţii sunt consideraţi fondatori.

(2)[2] Nu pot fi fondatori persoanele care, potrivit legii, sunt incapabile ori cărora 
li s‑a interzis prin hotărâre judecătorească definitivă dreptul de a exercita calitatea 
de fondator ca pedeapsă complementară a condamnării pentru infracţiuni contra 
patrimoniului prin nesocotirea încrederii, infracţiuni de corupţie, delapidare, infracţiuni 
de fals în înscrisuri, evaziune fiscală, infracţiuni prevăzute de Legea nr. 129/2019 
pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, precum şi 
pentru modificarea şi completarea unor acte normative, cu modificările şi completările 
ulterioare, sau pentru infracţiunile prevăzute de prezenta lege.

[1]  Lit. a) de la art. 5 alin. (6) este reprodusă astfel cum a fost modificată prin art. 10 pct. 2 din 
Legea nr. 71/2011.

[2] Alin. (2) al art. 6 este reprodus astfel cum a fost modificat prin art. 129 pct. 1 din Legea 
nr. 265/2022.
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Art. 61.[1] [Asumarea răspunderii] Prin semnarea actului constitutiv, fondatorii 
îşi asumă răspunderea pentru îndeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 6 pentru a 
fonda o societate, în actul constitutiv fiind prevăzută o clauză în acest sens.

Art. 7. [Societate în nume colectiv, în comandită simplă sau cu răspundere 
limitată. Conţinutul actului constitutiv] Actul constitutiv al societăţii în nume colectiv, 
în comandită simplă sau cu răspundere limitată va cuprinde:

a)[2] datele de identificare a asociaţilor; la societatea în comandită simplă se vor 
arăta şi asociaţii comanditaţi;

b) forma, denumirea şi sediul social;
c) obiectul de activitate al societăţii, cu precizarea domeniului şi a activităţii 

principale;
d)[3] capitalul social subscris, cu menţionarea aportului fiecărui asociat, în numerar 

sau în natură, valoarea aportului în natură, modul evaluării acestuia; la societăţile cu 
răspundere limitată se vor preciza numărul şi valoarea nominală a părţilor sociale, 
precum şi numărul părţilor sociale atribuite fiecărui asociat pentru aportul său;

d1)[4] modalitatea de adoptare a hotărârilor adunării generale a asociaţilor, cu votul 
tuturor asociaţilor, în cazul în care, datorită parităţii participării la capitalul social, nu 
poate fi stabilită o majoritate absolută;

e)[5] asociaţii care reprezintă şi administrează societatea sau administratorii 
neasociaţi, datele lor de identificare, durata mandatului, puterile ce li s‑au conferit 
şi dacă ei urmează să le exercite împreună sau separat;

e1)[6] în cazul societăţilor cu răspundere limitată, dacă sunt numiţi cenzori sau 
auditor financiar, datele de identificare ale primilor cenzori, respectiv ale primului 
auditor financiar;

f) partea fiecărui asociat la beneficii şi la pierderi;
f1)[7] după caz, acolo unde legea prevede, datele de identificare a beneficiarilor 

reali şi a modalităţilor în care se exercită controlul asupra societăţii;
g) sediile secundare – sucursale, agenţii, reprezentanţe sau alte asemenea 

unităţi fără personalitate juridică –, atunci când se înfiinţează odată cu societatea, 
sau condiţiile pentru înfiinţarea lor ulterioară, dacă se are în vedere o atare înfiinţare;

h) durata societăţii;
i)[8] modul de dizolvare şi de lichidare a societăţii; modalităţile de asigurare a 

stingerii pasivului sau de regularizare a lui în acord cu creditorii, în cazul dizolvării fără 

[1] Art. 61 a fost introdus prin art. 129 pct. 2 din Legea nr. 265/2022.
[2]  Lit. a) şi b) de la art. 7 sunt reproduse astfel cum au fost modificate prin art. I pct. 2 din Legea 

nr. 441/2006. 
[3] Lit. d) de la art. 7 este reprodusă astfel cum a fost modificată prin art. 129 pct. 3 din Legea 

nr. 265/2022.
[4] Lit. d1) de la art. 7 a fost introdusă prin art. 129 pct. 4 din Legea nr. 265/2022.
[5] Lit. e) de la art. 7 este reprodusă astfel cum a fost modificată prin art. 129 pct. 5 din Legea 

nr. 265/2022.
[6]  Lit. e1) de la art. 7 a fost introdusă prin art. I pct. 3 din Legea nr. 441/2006 şi este reprodusă 

astfel cum a fost modificată prin art. I pct. 2 din O.U.G. nr. 82/2007. 
[7] Lit. f1) de la art. 7 a fost introdusă prin art. 129 pct. 6 din Legea nr. 265/2022.
[8] Lit. i) de la art. 7 este reprodusă astfel cum a fost modificată prin art. 129 pct. 5 din Legea 

nr. 265/2022.

Art. 61-7
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lichidare, atunci când asociaţii sunt de acord cu privire la repartizarea şi lichidarea 
patrimoniului societăţii.

Art. 8. [Societatea pe acţiuni sau în comandită pe acţiuni. Conţinutul actului 
constitutiv] Actul constitutiv al societăţii pe acţiuni sau în comandită pe acţiuni va 
cuprinde:

a)[1] datele de identificare a fondatorilor; la societatea în comandită pe acţiuni 
vor fi menţionaţi şi asociaţii comanditaţi;

b) forma, denumirea şi sediul social;
c) obiectul de activitate al societăţii, cu precizarea domeniului şi a activităţii 

principale;
d)[2] capitalul social subscris şi cel vărsat şi, în cazul în care societatea are un 

capital autorizat, cuantumul acestuia;
e) natura şi valoarea bunurilor constituite ca aport în natură, numărul de acţiuni 

acordate pentru acestea şi numele sau, după caz, denumirea persoanei care le‑a 
adus ca aport;

f)[3] numărul şi valoarea nominală a acţiunilor;
f1)[4] dacă sunt mai multe categorii de acţiuni, numărul, valoarea nominală şi 

drep turile conferite fiecărei categorii de acţiuni;
f2)[5] tipul societăţii, respectiv închis sau deschis, precum şi orice restricţie cu 

privire la transferul de acţiuni;
g)[6] datele de identificare a primilor membri ai consiliului de administraţie, respectiv 

a primilor membri ai consiliului de supraveghere;
g1)[7] puterile conferite administratorilor şi, după caz, directorilor, respectiv membrilor 

directoratului, şi dacă ei urmează să le exercite împreună sau separat;
h)[8] datele de identificare a primilor cenzori sau a primului auditor financiar;
i) clauze privind conducerea, administrarea, funcţionarea şi controlul gestiunii 

societăţii de către organele statutare, numărul membrilor consiliului de administraţie 
sau modul de stabilire a acestui număr;

i1)[9] abrogată;
j) durata societăţii;

[1]  Lit. a) şi b) de la art. 8 sunt reproduse astfel cum au fost modificate prin art. I pct. 4 din Legea 
nr. 441/2006.

[2]  Lit. d)‑e) de la art. 8 sunt reproduse astfel cum au fost modificate prin art. I pct. 4 din Legea 
nr. 441/2006. 

[3] Lit. f) de la art. 8 este reprodusă astfel cum a fost modificată prin art. 54 pct. 1 din Legea 
nr. 129/2019.

[4]  Lit. f1) şi f2) de la art. 8 au fost introduse prin art. I pct. 5 din Legea nr. 441/2006.
[5] Lit. f2) de la art. 8 este reprodusă astfel cum a fost modificată prin art. 129 pct. 7 din Legea 

nr. 265/2022.
[6]  Lit. g) de la art. 8 este reprodusă astfel cum a fost modificată prin art. I pct. 4 din Legea 

nr. 441/2006.
[7]  Lit. g1) de la art. 8 a fost introdusă prin art. I pct. 6 din Legea nr. 441/2006 şi este reprodusă 

astfel cum a fost modificată prin art. unic pct. 1 din Legea nr. 88/2009.
[8]  Lit. h) şi i) de la art. 8 sunt reproduse astfel cum au fost modificate prin art. I pct. 4 din Legea 

nr. 441/2006.
[9]  Lit. i1) de la art. 8 a fost introdusă prin art. I pct. 7 din Legea nr. 441/2006 şi a fost abrogată 

prin art. unic pct. 1 din Legea nr. 88/2009. 

Art. 8
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k) modul de distribuire a beneficiilor şi de suportare a pierderilor;
k1)[1] după caz, datele de identificare a beneficiarilor reali şi a modalităţilor în care 

se exercită controlul asupra societăţii;
l) sediile secundare – sucursale, agenţii, reprezentanţe sau alte asemenea unităţi 

fără personalitate juridică –, atunci când se înfiinţează odată cu societatea, sau 
condiţiile pentru înfiinţarea lor ulterioară, dacă se are în vedere o atare înfiinţare;

m)[2] orice avantaj special acordat, în momentul înfiinţării societăţii sau până în 
momentul în care societatea este autorizată să îşi înceapă activitatea, oricărei persoane 
care a participat la constituirea societăţii ori la tranzacţii conducând la acordarea 
autorizaţiei în cauză, precum şi identitatea beneficiarilor unor astfel de avantaje;

n) numărul acţiunilor comanditarilor în societatea în comandită pe acţiuni;
o) cuantumul total sau cel puţin estimativ al tuturor cheltuielilor pentru constituire;
p) modul de dizolvare şi de lichidare a societăţii.

Art. 81.[3] [Datele de identificare] Datele de identificare prevăzute la art. 7 lit. a), 
e), e1) şi f1), respectiv la art. 8 lit. a), g), h) şi k1) includ:

a) pentru persoanele fizice: numele, prenumele, codul numeric personal şi, dacă 
este cazul, echivalentul acestuia, potrivit legislaţiei naţionale aplicabile, locul şi data 
naşterii, domiciliul/reşedinţa şi cetăţenia, actul de identitate/paşaportul, seria, numărul, 
emitentul, data eliberării, perioada de valabilitate;

b) pentru persoanele juridice: firma, sediul, naţionalitatea, numărul de ordine 
în registrul comerţului şi/sau codul unic de înregistrare, identificatorul unic la nivel 
european, potrivit legii naţionale aplicabile.

Art. 9.[4] [Societate pe acţiuni. Modalităţi de constituire. Capital social vărsat] 
(1) Societatea pe acţiuni se constituie prin subscriere integrală şi simultană a capitalului 
social de către semnatarii actului constitutiv sau prin subscripţie publică.

(2) În cazul unei subscrieri integrale şi simultane a capitalului social de către 
toţi semnatarii actului constitutiv, capitalul social vărsat la constituire nu va putea fi 
mai mic de 30% din cel subscris. Diferenţa de capital social subscris va fi vărsată:

a) pentru acţiunile emise pentru un aport în numerar, în termen de 12 luni de la 
data înmatriculării societăţii;

b) pentru acţiunile emise pentru un aport în natură, în termen de cel mult 2 ani 
de la data înmatriculării.

Art. 91.[5] [Vărsarea capitalului social] (1) Societatea în nume colectiv şi societatea 
în comandită simplă sunt obligate să verse integral la constituire capitalul social 
subscris.

[1] Lit. k1) de la art. 8 a fost introdusă prin art. 129 pct. 8 din Legea nr. 265/2022.
[2]  Lit. m)‑o) de la art. 8 sunt reproduse astfel cum au fost modificate prin art. I pct. 4 din Legea 

nr. 441/2006. 
[3] Art. 81 a fost introdus prin art. I pct. 8 din Legea nr. 441/2006 şi este reprodus astfel cum a 

fost modificat prin art. 129 pct. 9 din Legea nr. 265/2022.
[4]  Art. 9 este reprodus astfel cum a fost modificat prin art. I pct. 9 din Legea nr. 441/2006. 
[5] Art. 91 a fost introdus prin art. I pct. 10 din Legea nr. 441/2006 şi este reprodus astfel cum a 

fost modificat prin art. 129 pct. 10 din Legea nr. 265/2022.

Art. 81-91
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(2) Societatea cu răspundere limitată trebuie să verse 30% din valoarea capitalului 
social subscris nu mai târziu de 3 luni de la data înmatriculării, dar înainte de a începe 
operaţiuni în numele societăţii, iar diferenţa de capital social subscris va fi vărsată:

a) pentru aportul în numerar, în 12 luni de la data înmatriculării;
b) pentru aportul în natură, în termen de cel mult 2 ani de la data înmatriculării.

Art. 10.[1] [Societatea pe acţiuni. Societatea în comandită pe acţiuni. Capital 
social minim. Număr minim de acţionari] (1) Capitalul social al societăţii pe acţiuni 
sau al societăţii în comandită pe acţiuni nu poate fi mai mic de 90.000 lei. Guvernul va 
putea modifica, cel mult o dată la 2 ani, valoarea minimă a capitalului social, ţinând 
seama de rata de schimb, astfel încât acest cuantum să reprezinte echivalentul în 
lei al sumei de 25.000 euro.

(2)[2] Cu excepţia cazului în care societatea este transformată într‑o societate de 
altă formă, capitalul social al societăţilor prevăzute la alin. (1) nu poate fi redus sub 
minimul legal decât dacă valoarea sa este adusă la un nivel cel puţin egal cu minimul 
legal prin adoptarea unei hotărâri de majorare de capital în acelaşi timp cu hotărârea 
de reducere a capitalului. În cazul încălcării acestor dispoziţii, orice persoană interesată 
se poate adresa instanţei pentru a cere dizolvarea societăţii. Societatea nu va fi 
dizolvată dacă, până la rămânerea definitivă a hotărârii judecătoreşti de dizolvare, 
capitalul social este adus la valoarea minimului legal prevăzut de prezenta lege. 

(3) Numărul acţionarilor în societatea pe acţiuni nu poate fi mai mic de 2. În cazul 
în care societatea are mai puţin de 2 acţionari pe o perioadă mai lungă de 9 luni, 
orice persoană interesată poate solicita instanţei dizolvarea societăţii. Societatea 
nu va fi dizolvată dacă, până la rămânerea definitivă a hotărârii judecătoreşti de 
dizolvare, numărul minim de acţionari prevăzut de prezenta lege este reconstituit.

Art. 11. [Societate cu răspundere limitată. Capital social] (1)[3] Capitalul social 
al unei societăţi cu răspundere limitată se divide în părţi sociale egale.

(2) Părţile sociale nu pot fi reprezentate prin titluri negociabile. 

Art. 12. [Societate cu răspundere limitată. Număr maxim de asociaţi] În 
societatea cu răspundere limitată, numărul asociaţilor nu poate fi mai mare de 50.

Art. 13. [Societate cu răspundere limitată. Asociat unic] (1) În cazul în care, 
într‑o societate cu răspundere limitată, părţile sociale sunt ale unei singure persoane, 
aceasta, în calitate de asociat unic, are drepturile şi obligaţiile ce revin, potrivit 
prezentei legi, adunării generale a asociaţilor.

(2) Dacă asociatul unic este administrator, îi revin şi obligaţiile prevăzute de lege 
pentru această calitate.

(3) În societatea care se înfiinţează de către un asociat unic, valoarea aportului 
în natură va fi stabilită pe baza unei expertize de specialitate.

[1]  Art. 10 este reprodus astfel cum a fost modificat prin art. I pct. 11 din Legea nr. 441/2006.
[2]  Alin. (2) şi (3) ale art. 10 sunt reproduse astfel cum au fost modificate prin art. 18 pct. 5 din 

Legea nr. 76/2012.
[3] Alin. (1) al art. 11 este reprodus astfel cum a fost modificat prin art. I pct. 1 din Legea 

nr. 223/2020.

Art. 10-13
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Art. 14.[1] Abrogat.

Art. 15. [Forma contractelor dintre societatea cu răspundere limitată şi 
asociatul unic] Contractele între societatea cu răspundere limitată şi persoana 
fizică sau persoana juridică, asociat unic al celei dintâi, se încheie în formă scrisă, 
sub sancţiunea nulităţii absolute.

Art. 16. [Aporturile la capitalul social] (1) Aporturile în numerar sunt obligatorii 
la constituirea oricărei forme de societate.

(2)[2] Aporturile în natură trebuie să fie evaluabile din punct de vedere economic. Ele 
sunt admise la toate formele de societate şi sunt vărsate prin transferarea drepturilor 
corespunzătoare şi prin predarea efectivă către societate a bunurilor aflate în stare 
de utilizare.

(3) Aporturile în creanţe au regimul juridic al aporturilor în natură, nefiind admise 
la societăţile pe acţiuni care se constituie prin subscripţie publică şi nici la societăţile 
în comandită pe acţiuni şi societăţile cu răspundere limitată. Aporturile în creanţe 
sunt liberate, potrivit art. 84.

(4) Prestaţiile în muncă sau servicii nu pot constitui aport la formarea ori la 
majorarea capitalului social.

(5) Asociaţii în societatea în nume colectiv şi asociaţii comanditaţi se pot obliga la 
prestaţii în muncă cu titlu de aport social, dar care nu pot constitui aport la formarea 
sau la majorarea capitalului social. În schimbul acestui aport, asociaţii au dreptul 
să participe, potrivit actului constitutiv, la împărţirea beneficiilor şi a activului social, 
rămânând, totodată, obligaţi să participe la pierderi.

Art. 17.[3] [Cerinţe speciale pentru autentificarea sau darea de dată certă 
actului constitutiv] (1)[4] La autentificarea actului constitutiv în cazurile prevăzute 
la art. 5 sau, după caz, la darea de dată certă a acestuia se va prezenta dovada 
eliberată de oficiul registrului comerţului privind disponibilitatea şi rezervarea firmei.

(2) Notarul public va refuza autentificarea actului constitutiv sau, după caz, persoana 
care dă dată certă va refuza operaţiunile solicitate, dacă din documentaţia prezentată 
rezultă că nu sunt îndeplinite condiţiile prevăzute la alin. (1).

(3)[5] Abrogat.
(4)[6] Abrogat.
(5)[7] Abrogat.

[1] Art. 14 a fost abrogat prin art. I pct. 1 din Legea nr. 102/2020.
[2]  Alin. (2)‑(4) ale art. 16 sunt reproduse astfel cum au fost modificate prin art. I pct. 13 din 

Legea nr. 441/2006.
[3]  Art. 17 este reprodus astfel cum a fost modificat prin art. XIII pct. 1 din O.U.G. nr. 54/2010.
[4] Alin. (1) al art. 17 este reprodus astfel cum a fost modificat prin art. I pct. 2 din Legea 

nr. 102/2020.
[5] Alin. (3) al art. 17 a fost abrogat prin art. 3 din O.U.G. nr. 195/2020, articol introdus prin 

art. unic pct. 2 din Legea nr. 206/2021.
[6] Alin. (4) al art. 17 a fost abrogat prin art. I pct. 3 din Legea nr. 102/2020.
[7] Alin. (5) al art. 17 a fost abrogat prin art. 3 din O.U.G. nr. 195/2020, articol introdus prin 

art. unic pct. 2 din Legea nr. 206/2021.

Art. 14-17
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(6)[1] Avizul privind schimbarea destinaţiei imobilelor colective cu regim de locuinţă, 
prevăzut de Legea nr. 196/2018 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea 
asociaţiilor de proprietari şi administrarea condominiilor, cu modificările ulterioare, 
nu este necesar atunci când administratorul sau, după caz, administratorii declară 
pe propria răspundere faptul că la sediul social nu se desfăşoară activitate.

Notă. A se vedea, referitor la posibilitatea stabilirii temporare a sediului unei societăţi la sediul 
profesional al avocatului, şi art. 3 alin. (1) lit. h) din Legea nr. 51/1995 privind organizarea 
şi exercitarea profesiei de avocat, republicată (M. Of. nr. 440 din 24 mai 2018), precum 
şi art. 104‑107 din Statutul profesiei de avocat, adoptat prin Hotărârea Consiliului Uniunii 
Naţionale a Barourilor nr. 64/2011 (M. Of. nr. 898 din 19 decembrie 2011).

Capitolul II. Formalităţi specifice pentru constituirea  
societăţii pe acţiuni prin subscripţie publică

Art. 18. [Prospectul de emisiune. Conţinut. Autorizarea publicării. Nulitatea 
prospectului] (1)[2] Când societatea pe acţiuni se constituie prin subscripţie publică, 
fondatorii vor întocmi un prospect de emisiune, care va cuprinde datele prevăzute 
la art. 8, cu excepţia celor privind pe administratori şi directori, respectiv pe membrii 
directoratului şi ai consiliului de supraveghere, precum şi pe cenzori sau, după caz, 
pe auditorul financiar, şi în care se va stabili data închiderii subscripţiei.

(2) Prospectul de emisiune semnat de fondatori în formă autentică va trebui 
depus, înainte de publicare, la oficiul registrului comerţului din judeţul în care se va 
stabili sediul societăţii.

(3)[3] Registratorul de registrul comerţului dispune înregistrarea în registrul 
comerţului a prospectului de emisiune.

(4) Prospectele de emisiune care nu cuprind toate menţiunile sunt nule. Subscriitorul 
nu va putea invoca această nulitate, dacă a luat parte la adunarea constitutivă sau 
dacă a exercitat drepturile şi îndatoririle de acţionar.

Art. 19. [Subscrierea acţiunilor. Drepturile rezervate fondatorilor] (1)[4] Subscrie‑
rile de acţiuni se vor face pe unul sau pe mai multe exemplare ale prospectului de 
emisiune al fondatorilor.

(2) Subscrierea va cuprinde: numele şi prenumele sau denumirea, domiciliul 
ori sediul subscriitorului; numărul, în litere, al acţiunilor subscrise; data subscrierii 
şi declaraţia expresă că subscriitorul cunoaşte şi acceptă prospectul de emisiune.

(3) Participările la beneficiile societăţii, rezervate de fondatori în folosul lor, 
deşi acceptate de subscriitori, nu au efect decât dacă vor fi aprobate de adunarea 
constitutivă.

[1] Alin. (6) al art. 17 a fost introdus prin art. I pct. 4 din Legea nr. 102/2020.
[2]  Alin. (1) al art. 18 este reprodus astfel cum a fost modificat prin art. I pct. 15 din Legea 

nr. 441/2006. 
[3] Alin. (3) al art. 18 este reprodus astfel cum a fost modificat prin art. 129 pct. 11 din Legea 

nr. 265/2022.
[4] Alin. (1) al art. 19 este reprodus astfel cum a fost modificat prin art. 129 pct. 12 din Legea 

nr. 265/2022.

Art. 18-19



legea nr. 31/1990 • 16

Art. 20. [Adunare constitutivă. Convocare] Cel mai târziu în termen de 15 zile 
de la data închiderii subscrierii, fondatorii vor convoca adunarea constitutivă, printr‑o 
înştiinţare publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV‑a, şi în două ziare 
cu largă răspândire, cu 15 zile înainte de data fixată pentru adunare. Înştiinţarea va 
cuprinde locul şi data adunării, care nu poate depăşi două luni de la data închiderii 
subscrierii, şi precizarea problemelor care vor face obiectul discuţiilor.

Art. 21. [Condiţii speciale privind constituirea] (1) Societatea se poate constitui 
numai dacă întregul capital social a fost subscris şi fiecare acceptant a vărsat în numerar 
jumătate din valoarea acţiunilor subscrise la Casa de Economii şi Consemnaţiuni – 
C.E.C. – S.A. ori la o bancă sau la una dintre unităţile acestora. Restul din capitalul 
social subscris va trebui vărsat în termen de 12 luni de la înmatriculare.

(2) Acţiunile ce reprezintă aporturi în natură vor trebui acoperite integral.

Art. 22. [Subscrieri superioare sau inferioare capitalului social menţionat în 
prospect] Dacă subscrierile publice depăşesc capitalul social prevăzut în prospectul 
de emisiune sau sunt mai mici decât acesta, fondatorii sunt obligaţi să supună 
aprobării adunării constitutive majorarea sau, după caz, reducerea capitalului social 
la nivelul subscripţiei.

Art. 23. [Lista subscriitorilor] (1) Fondatorii sunt obligaţi să întocmească o listă 
a celor care, acceptând subscripţia, au dreptul să participe la adunarea constitutivă, 
cu menţionarea numărului acţiunilor fiecăruia.

(2) Această listă va fi afişată la locul unde se va ţine adunarea, cu cel puţin 5 zile 
înainte de adunare.

Art. 24. [Organizarea adunării constitutive] (1) Adunarea alege un preşedinte 
şi doi sau mai mulţi secretari. Participarea acceptanţilor se va constata prin liste de 
prezenţă, semnate de fiecare dintre ei şi vizate de preşedinte şi de unul dintre secretari.

(2) Oricare acceptant are dreptul să facă observaţii asupra listei afişate de fondatori, 
înainte de a se intra în ordinea de zi a adunării, care va decide asupra observaţiilor.

Art. 25. [Adunare constitutivă. Drept de vot. Reprezentare. Cvorum] (1) În 
adunarea constitutivă, fiecare acceptant are dreptul la un vot, indiferent de acţiunile 
subscrise. El poate fi reprezentat şi prin procură specială.

(2) Nimeni nu poate reprezenta mai mult de 5 acceptanţi.
(3) Acceptanţii care au constituit aporturi în natură nu au drept de vot în deliberările 

referitoare la aporturile lor, chiar dacă ei sunt şi subscriitori de acţiuni în numerar ori 
se prezintă ca mandatari ai altor acceptanţi.

(4) Adunarea constitutivă este legală dacă sunt prezenţi jumătate plus unu din 
numărul acceptanţilor şi ia hotărâri cu votul majorităţii simple a celor prezenţi.

Art. 26.[1] [Aporturi în natură. Alte avantaje. Evaluare prin expertiză] (1)[2] 
Dacă există aporturi în natură, avantaje acordate oricărei persoane care a participat la 
constituirea societăţii sau la tranzacţii conducând la acordarea autorizaţiei, operaţiuni 
încheiate de fondatori pe seama societăţii ce se constituie şi pe care aceasta urmează 

[1]  Art. 26 este reprodus astfel cum a fost modificat prin art. I pct. 16 din Legea nr. 441/2006.
[2] Alin. (1) al art. 26 este reprodus astfel cum a fost modificat prin art. 129 pct. 13 din Legea 

nr. 265/2022.

Art. 20-26
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să le ia asupra sa, fondatorii vor solicita registratorului de registrul comerţului numirea 
unuia sau a mai multor experţi. Dispoziţiile art. 38 şi 39 se aplică în mod corespunzător.

(2) Raportul expertului sau experţilor va fi pus la dispoziţia subscriitorilor, la locul 
unde urmează să se întrunească adunarea constitutivă.

Art. 27. [Aporturi în natură. Valoare inferioară celei din prospect. Evaluare 
de către expert. Consecinţe] (1)[1] Abrogat.

(2) Dacă valoarea aporturilor în natură, stabilită de experţi, este inferioară cu o 
cincime aceleia prevăzute de fondatori în prospectul de emisiune, oricare acceptant 
se poate retrage, anunţându‑i pe fondatori, până la data fixată pentru adunarea 
constitutivă.

(3) Acţiunile revenind acceptanţilor care s‑au retras pot fi preluate de fondatori în 
termen de 30 de zile sau, ulterior, de alte persoane, pe cale de subscripţie publică.

Art. 28.[2] [Adunare constitutivă. Obligaţii] Adunarea constitutivă are următoarele 
obligaţii:

a) verifică existenţa vărsămintelor;
b) examinează şi validează raportul experţilor de evaluare a aporturilor în natură;
c) aprobă participările la profit ale fondatorilor şi operaţiunile încheiate în contul 

societăţii;
d) discută şi aprobă actul constitutiv al societăţii, membrii prezenţi reprezentând, în 

acest scop, şi pe cei absenţi, şi îi desemnează pe aceia care se vor prezenta pentru 
autentificarea actului şi îndeplinirea formalităţilor cerute pentru constituirea societăţii;

e) numeşte primii membri ai consiliului de administraţie, respectiv ai consiliului 
de supraveghere, şi primii cenzori sau, după caz, primul auditor financiar.

Art. 29. [Vărsăminte. Predare. Restituire în cazul neconstituirii societăţii] (1)[3] 
Vărsămintele efectuate potrivit art. 21, pentru constituirea societăţii prin subscripţie 
publică, vor fi predate persoanelor însărcinate cu încasarea lor prin actul constitutiv, 
iar în lipsa unei dispoziţii, persoanelor desemnate prin decizie a consiliului de 
administraţie, respectiv a directoratului, după prezentarea certificatului la oficiul 
registrului comerţului, din care rezultă înmatricularea societăţii.

(2) Dacă constituirea societăţii nu a avut loc, restituirea vărsămintelor se va face 
direct acceptanţilor.

Art. 30. [Cheltuielile de constituire. Predarea documentelor de constituire] (1) 
Fondatorii iau asupra lor consecinţele actelor şi ale cheltuielilor necesare constituirii 
societăţii, iar dacă, din orice cauză, aceasta nu se va constitui, ei nu se pot îndrepta 
împotriva acceptanţilor.

(2)[4] Fondatorii sunt obligaţi să predea consiliului de administraţie, respectiv 
directoratului, documentele şi corespondenţa referitoare la constituirea societăţii, 
în termen de 5 zile.

[1]  Alin. (1) al art. 27 a fost abrogat prin art. I pct. 17 din Legea nr. 441/2006.
[2]  Art. 28 este reprodus astfel cum a fost modificat prin art. I pct. 18 din Legea nr. 441/2006.
[3]  Alin. (1) al art. 29 este reprodus astfel cum a fost modificat prin art. I pct. 19 din Legea 

nr. 441/2006.
[4]  Alin. (2) al art. 30 este reprodus astfel cum a fost modificat prin art. I pct. 20 din Legea 

nr. 441/2006. 
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Capitolul I. Dispoziţii generale

Secţiunea 1. Domeniul de aplicare

Art. 1. Prezenta lege reglementează:
a) procedura de înregistrare în registrul comerţului pe baza controlului registratorului 

de registrul comerţului sau, după caz, în baza hotărârii instanţei judecătoreşti;
b) statutul registratorului de registrul comerţului, denumit în continuare registrator;
c) modul de organizare şi funcţionare a Oficiului Naţional al Registrului Comerţului, 

denumit în continuare ONRC, şi a oficiilor registrului comerţului de pe lângă tribunale, 
denumite în continuare oficiile registrului comerţului.

Art. 2. Dispoziţiile prezentei legi nu sunt aplicabile serviciilor prestate în contextul 
libertăţii de prestare transfrontalieră a serviciilor, astfel cum este prevăzută la art. 56 
din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene.

Art. 3. (1) În sensul prezentei legi, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele 
semnificaţii:

a) constituire – întregul proces de înfiinţare a unei persoane juridice, potrivit legii, 
inclusiv încheierea actului constitutiv şi toate etapele necesare pentru înregistrarea 
acesteia în registrul comerţului;

b) înregistrare – orice operaţiune de înscriere în registrul comerţului, cuprinzând:
1. înmatricularea în registrul comerţului a persoanelor juridice supuse, potrivit 

legii, acestei obligaţii;
2. înregistrarea în registrul comerţului, înainte de începerea activităţii economice, a 

persoanelor fizice autorizate, a întreprinderilor individuale şi a întreprinderilor familiale;
3. înregistrarea în registrul comerţului, înainte de începerea activităţii economice, 

a sucursalelor persoanelor juridice române sau străine supuse, potrivit legii, acestei 
obligaţii;

4. înscrierea de menţiuni în registrul comerţului cu privire la actele şi faptele 
pentru care legea prevede această obligaţie, înscrierea de menţiuni cu privire la 
depunerea de acte, înscrierea de menţiuni privind depunerea declaraţiilor‑tip pe 
propria răspundere cu privire la îndeplinirea condiţiilor de funcţionare şi a datelor 
cuprinse în acestea;

5. înscrierea în registrul comerţului a unor operaţiuni prevăzute de lege, comunicate 
de autoritatea sau instituţia publică competentă;

c) procedura de constituire online – procedura de constituire a unei societăţi în 
care încheierea actului constitutiv şi înregistrarea în registrul comerţului se derulează 
integral prin mijloace electronice;

d) solicitant – profesionistul, în sensul art. 3 din Legea nr. 287/2009 privind 
Codul civil, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, persoană fizică 
sau juridică supusă obligaţiei de înregistrare în registrul comerţului sau persoana 
interesată să înregistreze un act sau fapt în registrul comerţului sau în alte registre 
ţinute de ONRC, precum şi, după caz, persoana care solicită prestarea unui serviciu 
de către ONRC sau de către oficiile registrului comerţului;

e) împuternicit – consilierul juridic salariat al persoanei juridice, persoanei fizice 
autorizate, întreprinderii individuale sau întreprinderii familiale, avocatul împuternicit 

Art. 1-3
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cu împuternicire avocaţială, persoana împuternicită cu procură specială sau generală, 
în formă autentică, să semneze şi/sau să depună cereri în numele persoanei fizice 
sau juridice, alte persoane fizice salariate ale persoanei juridice, persoanei fizice 
autorizate, întreprinderii individuale sau întreprinderii familiale, împuternicite pentru 
depunerea de cereri sau pentru ridicarea de documente la/de la registrul comerţului;

f) reprezentantul legal – persoana care, potrivit legii, în calitate de organ sau de 
membru al unui organ, reprezintă profesionistul persoană juridică în raporturile cu 
terţii şi în justiţie, respectiv reprezentantul persoanei juridice care se ocupă nemijlocit 
de activităţile sucursalei, precum şi reprezentantul întreprinderii familiale, care, în 
una dintre aceste calităţi, este înregistrat în registrul comerţului;

g) biroul unic – structură în cadrul oficiului registrului comerţului, la care se 
depun cererile de înregistrare, declaraţiile‑tip pe propria răspundere cu privire la 
îndeplinirea condiţiilor de funcţionare sau desfăşurare a activităţii şi, după caz, alte 
documente sau cereri;

h) înregistrare fiscală – luarea în evidenţa organelor fiscale a profesioniştilor 
supuşi obligaţiei de înregistrare în registrul comerţului, prin atribuirea codului unic 
de înregistrare;

i) starea – informaţie care reflectă diferitele etape ale existenţei unui profesionist, 
persoană fizică sau juridică, supus obligaţiei de înregistrare în registrul comerţului: 
în funcţiune, dizolvată, în reorganizare, în lichidare, în insolvenţă, în faliment, în 
întrerupere temporară a activităţii, radiată şi alte asemenea informaţii prevăzute 
de lege;

j) firma – denumirea sub care profesionistul care are obligaţia de înregistrare în 
registrul comerţului îşi desfăşoară activitatea şi sub care semnează;

k) act constitutiv – documentul prin care se constituie persoana juridică şi care 
desemnează atât înscrisul unic, cât şi contractul de societate şi/sau statutul;

l) autorizarea funcţionării – asumarea de către solicitant a responsabilităţii privind 
legalitatea desfăşurării activităţilor declarate prin depunerea declaraţiei‑tip pe propria 
răspundere;

m) formular‑tip de act constitutiv – model de act constitutiv ce cuprinde un set 
predefinit de clauze şi care se poate utiliza în procedura de constituire online a 
societăţilor, precum şi în procedura de înregistrare a societăţilor în registrul comerţului, 
în conformitate cu prevederile prezentei legi;

n) formular‑tip – model de cerere sau alt document utilizat în procedura de 
înregistrare şi autorizare a funcţionării sau desfăşurării activităţii;

o) semnătură electronică calificată – semnătura electronică, în sensul art. 3 pct. 12 
din Regulamentul (UE) nr. 910/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului 
din 23 iulie 2014 privind identificarea electronică şi serviciile de încredere pentru 
tranzacţiile electronice pe piaţa internă şi de abrogare a Directivei 1999/93/CE, 
denumit în continuare Regulamentul (UE) nr. 910/2014, care se bazează pe un 
certificat calificat emis de un prestator de servicii de încredere calificat din România 
sau din alt stat membru al Uniunii Europene, inclus în lista publicată de Comisia 
Europeană în conformitate cu art. 9 din acelaşi regulament, şi care se utilizează în 
procedura de constituire online, precum şi de înregistrare prin mijloace electronice 

Art. 3
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şi de furnizare de informaţii sau documente din registrul comerţului sau din alte 
registre ţinute de ONRC;

p) sigiliu electronic calificat – sigiliul electronic avansat, în sensul art. 3 pct. 27 
din Regulamentul (UE) nr. 910/2014, care este creat de un dispozitiv de creare 
a sigiliilor electronice calificat şi care se bazează pe un certificat calificat pentru 
sigiliile electronice; se utilizează în procedura de constituire online, precum şi de 
înregistrare prin mijloace electronice şi de furnizare de informaţii/documente din 
registrul comerţului sau din alte registre ţinute de ONRC ori din Buletinul electronic 
al registrului comerţului;

q) mijloace electronice – echipamente electronice utilizate pentru prelucrarea, 
inclusiv compresia digitală, şi stocarea datelor, prin care informaţia este trimisă la 
origine, direcţionată şi primită la destinaţie, respectiv, poştă electronică şi portalul 
de servicii online al ONRC;

r) fondul de comerţ – ansamblul bunurilor mobile şi imobile, corporale şi necor‑
porale – mărci, firme, embleme, brevete de invenţii, vad comercial –, utilizate de un 
operator economic în vederea desfăşurării activităţii sale şi a atragerii şi menţinerii 
clientelei.

(2) În cadrul prezentei legi, sintagmele mijloc de identificare electronică şi sistem 
de identificare electronică au înţelesul prevăzut la art. 3 pct. 2 şi 4 din Regulamentul 
(UE) nr. 910/2014.

Secţiunea a 2‑a. Registrul comerţului – serviciu  
public de interes general

Art. 4. (1) Registrul comerţului este serviciul public de interes general prin care 
se asigură înregistrarea şi publicitatea profesioniştilor persoane fizice autorizate, 
întreprinderi individuale şi întreprinderi familiale, înmatricularea şi publicitatea 
profesioniştilor societăţi, societăţi europene, societăţi cooperative, societăţi cooperative 
europene, organizaţii cooperatiste de credit, grupuri de interes economic şi grupuri 
europene de interes economic, cu sediul principal în România, înregistrarea şi 
publicitatea sucursalelor acestora, precum şi a sucursalelor persoanelor juridice 
enumerate cu sediul principal în străinătate.

(2) Nu sunt supuşi obligaţiei de înregistrare în registrul comerţului profesioniştii 
ale căror organizare, funcţionare şi evidenţă sunt reglementate prin acte normative 
speciale care nu prevăd această obligaţie de înregistrare.

Art. 5. (1) Înregistrarea în registrul comerţului se face în baza încheierii registrato‑
rului prin care se soluţionează cererile de înregistrare sau, după caz, în baza unei 
hotărâri judecătoreşti definitive ori, acolo unde legea prevede, a unei hotărâri executorii. 
În cazul în care înregistrarea se dispune prin hotărâre judecătorească, aceasta se 
poate realiza şi în baza actului procedural care redă dispozitivul hotărârii judecătoreşti.

(2) Încheierea registratorului este executorie, dacă legea nu prevede altfel.

Art. 6. (1) Registrul comerţului este ţinut de ONRC, în sistem informatic, iar 
înre gistrarea în registrul comerţului şi în alte registre ţinute de ONRC se efectuează 
electronic.

Art. 4-6
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(2) Activitatea ONRC este susţinută de un centru de date principal şi de un centru 
de date secundar, ambele localizate pe teritoriul României.

Art. 7. (1) Registrul comerţului este structurat pe următoarele categorii de registre:
a) un registru pentru înregistrarea societăţilor, companiilor naţionale, societăţilor 

naţionale, regiilor autonome, grupurilor de interes economic, societăţilor europene, 
grupurilor europene de interes economic, a altor persoane juridice expres prevăzute 
de lege, cu sediul principal în România, a sucursalelor acestora şi, după caz, a 
sucursalelor persoanelor juridice cu sediul principal în străinătate;

b) un registru pentru înregistrarea societăţilor cooperative şi societăţilor cooperative 
europene cu sediul principal în România, a sucursalelor acestora şi, după caz, a 
sucursalelor societăţilor cooperative sau societăţilor cooperative europene cu sediul 
principal în străinătate;

c) un registru pentru înregistrarea persoanelor fizice autorizate, întreprinderilor 
individuale şi întreprinderilor familiale, cu sediul profesional şi, după caz, puncte de 
lucru în România.

(2) Fiecare profesionist înregistrat în registrul comerţului va purta un număr de 
ordine din registrul comerţului, începând de la numărul 1 în fiecare an, acordat la 
nivel naţional din Registrul central al comerţului.

(3) Modul de ţinere a registrelor, de efectuare a înregistrărilor, de prestare a 
serviciilor de către ONRC şi oficiile registrului comerţului se stabileşte prin ordin al 
ministrului justiţiei.

Art. 8. (1) Oficiul registrului comerţului păstrează un dosar cu cererile de înregistrare 
în registrul comerţului, documentele în susţinerea acestora, documentele în baza 
cărora se efectuează înregistrările în registrul comerţului şi documentele care atestă 
efectuarea înregistrării, pentru fiecare profesionist înregistrat.

(2) Documentele prevăzute la alin. (1) se arhivează de ONRC sau, după caz, 
de oficiile registrului comerţului şi în formă electronică, într‑un format care permite 
citirea şi căutarea pe calculator sau sub formă de date structurate.

(3) Documentele şi informaţiile depuse pe suport hârtie sunt convertite în format 
electronic de către ONRC şi oficiile registrului comerţului, cât mai rapid posibil.

(4) Prin excepţie de la prevederile alin. (3), documentele depuse pe suport hârtie 
înainte de data de 31 decembrie 2006 inclusiv se convertesc în format electronic de 
către ONRC şi oficiile registrului comerţului la primirea unei cereri de înregistrare sau 
a unei solicitări de eliberare a unor copii sau copii certificate ale acelor documente, 
transmisă prin mijloace electronice.

Art. 9. (1) Registrul comerţului, ţinut de ONRC, face parte din sistemul de inter‑
conectare a registrelor comerţului din statele membre ale Uniunii Europene, denumit 
în continuare sistemul de interconectare a registrelor comerţului.

(2) Sistemul de interconectare a registrelor comerţului este constituit din regis‑
trele comerţului din statele membre ale Uniunii Europene şi din platforma centrală 
europeană. La nivel european, punctul de acces electronic la sistemul de interconectare 
este portalul european e‑Justiţie. La nivel naţional, punctul de acces de interconectare 
a registrelor comerţului este registrul comerţului, la nivel central.
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(3) Prin sistemul de interconectare a registrelor comerţului, registrul comerţului 
pune la dispoziţia publicului documentele şi informaţiile referitoare la profesioniştii 
înregistraţi în registrul comerţului.

(4) Oficiul registrului comerţului realizează, prin sistemul de interconectare a 
registrelor comerţului, cu titlu gratuit, schimbul de documente şi informaţii cu registrele 
comerţului din statele membre ale Uniunii Europene în cazul operaţiunilor de fuziune 
transfrontalieră şi al sucursalelor înfiinţate de societăţi cu sediul în statele membre 
ale Uniunii Europene.

(5) ONRC asigură interoperabilitatea registrului comerţului cu sistemul de interco‑
nectare a registrelor comerţului din statele membre ale Uniunii Europene, documentele 
şi informaţiile fiind disponibile în format standard de mesaj şi fiind accesibile prin 
mijloace electronice, cu respectarea standardelor de securitate pentru transmisia 
şi schimbul datelor, în condiţiile legii.

(6) ONRC poate constitui, prin registrul comerţului, puncte de acces opţionale la 
sistemul de interconectare a registrelor comerţului. Constituirea punctelor de acces 
opţionale se aprobă prin ordin al ministrului justiţiei.

Art. 10. Pentru identificare, inclusiv în comunicarea dintre registrele comerţului din 
statele membre prin sistemul de interconectare, profesioniştii înregistraţi în registrul 
comerţului au şi un identificator unic la nivel european, denumit în continuare EUID, 
a cărui structură este aprobată prin ordin al ministrului justiţiei.

Notă. A se vedea şi Ordinul ministrului justiţiei nr. 5307/C/2022 pentru aprobarea formatului 
formularului‑tip de act constitutiv, a formatului cererii de înregistrare, a formatului, a 
elementelor de siguranţă şi a structurii certificatului de înregistrare, în formă letrică şi 
electronică, a modelului declaraţiei‑tip pe propria răspundere cu privire la îndeplinirea 
condiţiilor de funcţionare/desfăşurare a activităţii, a modelului certificatului constatator 
privind înregistrarea declaraţiei pe propria răspundere cu privire la îndeplinirea condiţiilor 
de funcţionare/desfăşurare a activităţii şi a structurii identificatorului unic la nivel european – 
EUID (M. Of. nr. 1131 din 24 noiembrie 2022).

Art. 11. (1) Registrul comerţului este public. Oficiul registrului comerţului elibe‑
rează, la cererea şi pe cheltuiala persoanei interesate, în limba română, cu respec‑
tarea legislaţiei privind protecţia datelor cu caracter personal, informaţii şi certificate 
constatatoare despre datele înregistrate în registrul comerţului, precum şi certificate 
constatatoare că un anumit act sau fapt nu este înregistrat, copii şi/sau copii certificate 
de pe toate actele înregistrate sau prezentate ori ale oricărei părţi a acestora, în 
forma în care au fost depuse în susţinerea cererilor de înregistrare.

(2) Cererea de eliberare de informaţii şi documente poate fi depusă la ghişeu, 
poate fi transmisă prin poştă sau prin servicii de curierat ori prin mijloace electronice, 
fiind însoţită, cu excepţia cererii semnate cu semnătură electronică calificată, de o 
copie a actului de identitate.

(3) Oficiul registrului comerţului eliberează, prin mijloace electronice, documentele 
prevăzute la alin. (1) în formă electronică, semnate cu semnătură electronică calificată 
sau cu sigiliul electronic calificat, după caz, ori pe suport hârtie, la sediul ONRC şi 
al oficiilor registrului comerţului, respectiv prin servicii de poştă sau curierat.

Art. 10-11
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(4) Copiile sunt certificate pentru conformitate. Cele în format electronic sunt 
certifi cate prin aplicarea semnăturii electronice. La cerere, se pot elibera şi copii 
fără formalitatea certificării.

(5) Copiile în format electronic ale documentelor şi informaţiile prevăzute la 
alin. (1) se pun la dispoziţia publicului şi prin sistemul de interconectare a registrelor 
comerţului.

(6) Documentele primite, respectiv transmise pe cale electronică se gestionează 
şi prin interconectarea cu Punctul de contact unic electronic, denumit în continuare 
PCU, în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 49/2009 
privind libertatea de stabilire a prestatorilor de servicii şi libertatea de a furniza 
servicii în România, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 68/2010, cu 
modificările ulterioare.

(7) Pentru informaţiile şi documentele eliberate se percepe un tarif, pe nivele 
de tarifare, stabilit prin ordin al ministrului justiţiei, care nu poate depăşi costurile 
administrative aferente eliberării informaţiilor sau documentelor şi care include costurile 
asociate dezvoltării şi întreţinerii registrului comerţului.

(8) Informaţiile şi documentele prevăzute la alin. (1) se eliberează, cu titlu gratuit, 
autorităţilor şi instituţiilor publice, precum şi misiunilor diplomatice acreditate în 
România.

(9) Informaţiile prevăzute la alin. (1) se eliberează, cu titlu gratuit, şi altor persoane 
juridice în afara celor menţionate la alin. (8), dacă acestea sunt prevăzute expres 
de lege.

(10) ONRC şi oficiile registrului comerţului eliberează, cu titlu gratuit, jurnaliştilor 
şi reprezentanţilor mijloacelor de informare în masă informaţii punctuale înregistrate 
în registrul comerţului, care pot fi utilizate numai în scopul informării opiniei publice.

Art. 12. (1) Următoarele informaţii cu privire la persoanele fizice şi juridice 
înregistrate în registrul comerţului sunt disponibile, cu titlu gratuit, prin sistemul de 
interconectare a registrelor comerţului, pe pagina de internet a ONRC sau pe portalul 
de servicii online al acestuia:

a) firma şi forma juridică;
b) sediul social/profesional şi, în cazul sucursalelor, statul membru în care este 

înregistrat;
c) numărul de ordine din registrul comerţului, EUID şi codul unic de înregistrare;
d) starea;
e) pagina de internet, dacă există;
f) reprezentanţii legali ai persoanei juridice şi dacă aceştia sunt împuterniciţi să 

acţioneze împreună sau separat, precum şi reprezentantul întreprinderii familiale;
g) sucursalele deschise în alt stat membru, inclusiv firma, numărul de înregistrare, 

EUID şi statul membru în care este înregistrată sucursala.
(2) Pentru registrele comerţului din statele membre, schimbul de informaţii prin 

intermediul sistemului de interconectare este gratuit.
(3) Prin sistemul de interconectare, informaţiile privind obiectul de activitate al 

profesionistului vor fi puse la dispoziţie, în mod gratuit, autorităţilor din alte state 
membre.

Art. 12




