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Atenție, se afisează forma consolidată a LEGE nr. 31 din 16 noiembrie 1990(Republicata 2) din Monitorul Oficial nr.1066 din 17-11-2004 

Articolul 237 
[ Doctrine] [ Comentarii reviste]  
(1) La cererea oricărei persoane interesate, precum şi a Oficiului Național al Registrului Comerțului, tribunalul va putea pronunța 
dizolvarea societății în cazurile în care: 
a) societatea nu mai are organe statutare sau acestea nu se mai pot întruni; 
b) acționarii/asociații au dispărut ori nu au domiciliul cunoscut ori reşedința cunoscută; 
c) nu mai sunt îndeplinite condițiile referitoare la sediul social, inclusiv ca urmare a expirării duratei actului care atestă dreptul de 
folosință asupra spațiului cu destinație de sediu social ori transferului dreptului de folosință sau proprietate asupra spațiului cu destinație 
de sediu social; 
d) a încetat activitatea societății sau nu a fost reluată activitatea după perioada de inactivitate temporară, anunțată organelor fiscale şi 
înscrisă în registrul comerțului, perioadă care nu poate depăşi 3 ani de la data înscrierii în registrul comerțului; 
e) societatea nu şi-a completat capitalul social, în condițiile legii; 
f) societatea nu şi-a depus situațiile financiare anuale şi, după caz, situațiile financiare anuale consolidate, precum şi raportările contabile 
la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice, în termenul prevăzut de lege, dacă perioada de întârziere depăşeşte 60 de zile 
lucrătoare; 
g) societatea nu şi-a depus la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice, în termenul prevăzut de lege, declarația că nu a 
desfăşurat activitate de la constituire, dacă perioada de întârziere depăşeşte 60 de zile lucrătoare. 
(2) Lista societăților pentru care Oficiul Național al Registrului Comerțului urmează să formuleze acțiuni de dizolvare se afişează pe 
pagina sa de internet sau pe portalul de servicii on-line cu cel puțin 15 zile calendaristice înainte şi se transmite Ministerului Finanțelor 
Publice - Agenția Națională de Administrare Fiscală. 
(3) Hotărârea tribunalului prin care s-a pronunțat dizolvarea se comunică societății, oficiului registrului comerțului pentru înregistrarea 
mențiunii de dizolvare în registrul comerțului, Ministerului Finanțelor Publice - Agenția Națională de Administrare Fiscală - administrația 
județeană a finanțelor publice/administrația finanțelor publice a sectorului, se publică în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, pe 
pagina de internet a Oficiului Național a Registrului Comerțului sau pe portalul de servicii on-line al acestuia. În cazul mai multor hotărâri 
judecătoreşti de dizolvare, pentru situațiile prevăzute la alin. (1), publicitatea se va putea efectua în forma unui tabel cuprinzând: 
numărul de ordine în registrul comerțului, codul unic de înregistrare, denumirea, forma juridică şi sediul societății dizolvate, instanța 
care a dispus dizolvarea, numărul dosarului, numărul şi data hotărârii de dizolvare, caz în care tarifele de publicare în Monitorul Oficial al 
României, Partea a IV-a, se reduc cu 50%. 
(4) Publicarea hotărârii în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, se face pe cheltuiala titularului cererii de dizolvare, care se poate 
îndrepta împotriva societății pentru recuperarea costurilor. 
(5) Orice persoană interesată poate face numai apel împotriva hotărârii de dizolvare, în termen de 30 de zile de la data publicării 
hotărârii în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a. Apelantul va depune o copie a apelului la oficiul registrului comerțului, pentru 
menționare în registrul comerțului. 
(6) După rămânerea definitivă a hotărârii judecătoreşti de dizolvare, persoana juridică intră în lichidare, potrivit prevederilor prezentei 
legi. Oficiul Național al Registrului Comerțului, la cererea oricărei persoane interesate, inclusiv a Ministerului Finanțelor Publice - Agenția 
Națională de Administrare Fiscală, procedează la numirea unui lichidator înscris în Tabloul Practicienilor în Insolvență. Remunerarea 
lichidatorului se face din averea societății dizolvate sau, în lipsă, din fondul de lichidare, constituit potrivit legii. Remunerația 
lichidatorului este în cuantum fix de 1.000 lei, decontul final al cheltuielilor efectuate de lichidator în legătură cu lichidarea societății 
urmând a se face, pentru situația în care nu există bunuri în averea societății dizolvate, de către Uniunea Națională a Practicienilor în 
Insolvență din România, la solicitarea lichidatorului. 
(7) Rezoluțiile pronunțate în condițiile alin. (6) se comunică electronic lichidatorului numit, se publică pe pagina de internet a Oficiului 
Național al Registrului Comerțului şi pe portalul de servicii on-line al acestuia şi se înregistrează în registrul comerțului. În exercitarea 
atribuțiilor sale de lichidare, atunci când lichidatorul este numit de către Oficiul Național al Registrului Comerțului, la cererea oricărei 
persoane interesate, acesta este scutit de orice taxă, tarif, comision, taxă judiciară de timbru şi altele asemenea. 
(8) Dacă în termen de 3 luni de la data rămânerii definitivă a hotărârii de dizolvare nu s-a formulat nicio cerere de numire a lichidatorului 
potrivit prevederilor alin. (6), Oficiul Național al Registrului Comerțului sau orice persoană interesată poate solicita tribunalului radierea 
societății din registrul comerțului. 
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(9) Lista societăților pentru care Oficiul Național al Registrului Comerțului urmează să formuleze acțiuni de radiere, potrivit prevederilor 
alin. (8), se afişează pe pagina de internet a Oficiului Național al Registrului Comerțului sau pe portalul de servicii on-line al acestuia cu 
cel puțin 15 zile calendaristice înainte şi se transmite Ministerului Finanțelor Publice - Agenția Națională de Administrare Fiscală. 
(10) Hotărârea tribunalului prin care s-a pronunțat radierea se comunică societății, oficiului registrului comerțului pentru radierea 
societății din registrul comerțului, Ministerului Finanțelor Publice - Agenția Națională de Administrare Fiscală - administrația județeană a 
finanțelor publice/administrația finanțelor publice a sectorului şi se publică, cu titlu gratuit, pe pagina de internet a Oficiului Național al 
Registrului Comerțului sau pe portalul de servicii on-line al acestuia. În cazul mai multor hotărâri judecătoreşti de radiere, publicitatea se 
va putea efectua în forma unui tabel cuprinzând: numărul de ordine în registrul comerțului, codul unic de înregistrare, denumirea, forma 
juridică şi sediul societății dizolvate, instanța care a dispus dizolvarea, numărul dosarului, numărul şi data hotărârii de dizolvare. 
(11) Orice persoană interesată poate face numai apel împotriva hotărârii de radiere, în termen de 30 de zile de la efectuarea publicității 
conform prevederilor alin. (9). Apelantul va depune o copie a apelului la oficiul registrului comerțului, pentru menționare în registrul 
comerțului. 
(12) Vizualizarea hotărârilor de dizolvare şi radiere şi a rezoluțiilor de numire a lichidatorului, publicate pe pagina de internet a Oficiului 
Național al Registrului Comerțului sau pe portalul de servicii on-line al acestuia, se face cu titlu gratuit. 
(13) Bunurile rămase din patrimoniul persoanei juridice radiate din registrul comerțului, în condițiile alin. (8)-(10), le revin 
acționarilor/asociaților. 

La data de 16-07-2015 Art. 237 a fost modificat de pct. 5 al art. II din LEGEA nr. 152 din 18 iunie 2015, publicată în MONITORUL 
OFICIAL nr. 519 din 13 iulie 2015. 

*) Reproducem mai jos prevederile art. 57 și 61 din LEGEA nr. 129 din 11 iulie 2019, publicată în Monitorul Oficial nr. 589 din 18 iulie 2019:  

Articolul 57  

(1) Nerespectarea de către reprezentantul legal al persoanelor juridice prevăzute la art. 56 alin. (1) a obligației de depunere a declarației privind datele  

de identificare ale beneficiarului real constituie contravenție şi se sancționează cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei. Procesul-verbal de constatare a  

contravenției se comunică oficiului registrului comerțului, în acesta fiind consemnat că nedepunerea declarației atrage dizolvarea societății, în condițiile  

art. 237 din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.  

(2) Dacă în termen de 30 de zile de la data aplicării sancțiunii contravenționale reprezentantul persoanei juridice prevăzute la art. 56 alin. (1) nu a depus  

declarația privind datele de identificare ale beneficiarului real, la cererea Oficiului Național al Registrului Comerțului, tribunalul sau, după caz, tribunalul  

specializat va putea pronunța dizolvarea societății. Cauza de dizolvare poate fi înlăturată înainte de a se pune concluzii în fond. Dispozițiile art. 237 alin.  

(4)-(13) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se aplică în mod corespunzător.  

(3) Constatarea contravențiilor şi aplicarea sancțiunilor prevăzute la alin. (1) se realizează de către organele cu atribuții de control ale Ministerului Fi-

nanțelor Publice - Agenția Națională de Administrare Fiscală şi ale unităților sale teritoriale. Constatarea contravenției prevăzute la alin. (1) se poate  

face şi de către Oficiu, prin agenți constatatori proprii.  

Articolul 61  

(1) La data intrării în vigoare a prezentei legi se interzic emiterea de noi acțiuni la purtător şi efectuarea de operațiuni cu acțiunile la purtător existente.  

(2) Acțiunile la purtător emise anterior intrării în vigoare a prezentei legi vor fi convertite în acțiuni nominative conform prevederilor alin. (3) şi (4) şi ac-

tul constitutiv actualizat va fi depus la oficiul registrului comerțului.  

(3) Deținătorii cu orice titlu de acțiuni la purtător le vor depune la sediul societății emitente în termen de 18 luni de la data intrării în vigoare a prezentei  

legi.  

(4) La data expirării termenului prevăzut la alin. (3), consiliul de administrație al societății va înscrie pe titluri şi în registrul acționarilor numele, pre-

numele, codul numeric personal şi domiciliul acționarului persoană fizică sau denumirea, sediul, numărul de înmatriculare şi codul unic de înregistrare  

ale acționarului persoană juridică, după caz.  

(5) Acțiunile la purtător nedepuse la sediul societății emitente se anulează de drept la data expirării termenului prevăzut la alin. (3), cu consecința re-

ducerii corespunzătoare a capitalului social.  

(6) Neîndeplinirea, până la expirarea termenului prevăzut la alin. (4), a obligației de conversie de către societățile pe acțiuni şi în comandită pe acțiuni  

atrage dizolvarea acestora.  

(7) La cererea oricărei persoane interesate, precum şi a Oficiului Național al Registrului Comerțului, tribunalul sau, după caz, tribunalul specializat va  

putea pronunța dizolvarea societății. Cauza de dizolvare poate fi înlăturată înainte de a se pune concluzii în fond, instanța putând acorda un termen în  

acest scop.  

(8) Dispozițiile art. 237 alin. (4)-(13) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se aplică în mod corespunzător.  

Articolul 237^1 
(1) Atunci când un asociat răspunde nelimitat pentru obligațiile societății pe durata funcționării acesteia, răspunderea sa pentru aceste 
obligații va fi nelimitată şi în faza dizolvării şi, dacă este cazul, a lichidării societății. 
(2) Atunci când, pe durata funcționării societății, un asociat răspunde pentru obligațiile acesteia în limitele aportului la capitalul social, 
răspunderea sa va fi limitată la acest aport şi în situația dizolvării şi, dacă este cazul, a lichidării societății. 
(3) Asociatul care, în frauda creditorilor, abuzează de caracterul limitat al răspunderii sale şi de personalitatea juridică distinctă a 
societății răspunde nelimitat pentru obligațiile neachitate ale societății dizolvate, respectiv lichidate. 
(4) Răspunderea asociatului devine nelimitată în condițiile alin. (3), în special atunci când acesta dispune de bunurile societății ca şi cum 
ar fi bunurile sale proprii sau dacă diminuează activul societății în beneficiul personal ori al unor terți, cunoscând sau trebuind să 
cunoască faptul că în acest mod societatea nu va mai fi în măsură să îşi execute obligațiile. 

La data de 29-06-2007 Art. 237^1 a fost introdus de pct. 58 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 82 din 28 iunie 2007, publicată 
în MONITORUL OFICIAL nr. 446 din 29 iunie 2007. 
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