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Rezumat 
Articolul prezintă în paralel legislaţia României şi a Republicii Moldova, în 

materia Societăţii cu răspundere limitată (SRL), propunându-şi să extragă asemănările şi 
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 I. Noţiunea de societatea cu răspundere limitată 
  

Definită ca fiind o formă intermediară între societăţile de persoane şi cele 
de capitaluri, societatea cu răspundere limitată poate fi explicată ca societate de 
persoane cu intruziuni ale elementelor specifice societăţilor de capitaluri şi, 
paradoxal, la fel de corect, ca societate de capitaluri care preia unele trăsături ale 
societăţilor de persoane. De aceea prezintă asemănări atât cu societăţile de 
persoane, cât şi cu societăţile de capitaluri. 
 Societatea cu răspundere limitată este o societate care este reglementată şi 
întâlnită în foarte multe ţări, poate că este una dintre cele mai răspândite modalităţi 
de constituire a unei societăţi. Însă fiecare ţară are propriile reguli şi proprii paşi pe 
care trebuie să îi urmezi, dacă iţi doreşti să îţi deschizi o societate cu răspundere 
limitată. 

În România, acest tip de entitate economică există din 1990, fiind 
reglementată sub denumirea abreviată S.R.L., sau SRL. Potrivit reglementărilor în 
vigoare, capitalul social trebuie să îndeplinească o condiţie cantitativă, un prag a 
cărui valoare minimă este de 200 de lei. Condiţionarea se explică prin faptul că 
suma tuturor aporturilor asociaţilor constituie gajul general al creditorilor 
chirografari. 
 Legislaţia Republicii Moldova denumeşte societatea cu răspundere limitată 
ca Societate cu Răspundere Limitată, abreviată ca „S.R.L.”, având  numărul admis 
de membri între unul şi 50, dintre care cel puţin unul trebuie să fie un membru 
fondator. Nu există nicio restricţie în legătură cu numărul de membrii fondatori, 
putând exista între minimum unul, obligatoriu, până la maximum 50 membrii-
fondatori. 
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II. Descriere şi cadru legislativ  
 

II.1 S.R.L. în România 
 

În vederea desfăşurării de activităţi cu scop lucrativ, persoanele fizice şi 

persoanele juridice se pot asocia şi pot constitui societăţi comerciale, cu respectarea 

dispoziţiilor legale conform Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, 

republicată
3
 (denumită în continuare „Legea”) care se completează cu prevederile 

Codului Civil, Codului Fiscal şi pentru anumite instituţii şi cu alte reglementări. 
 

 II.2 S.R.L. în Republica Moldova  
  

 În vederea desfăşurării activităţii cu scop lucrativ, persoanele fizice şi 

juridice se pot asocia şi constitui societăţi comerciale conform Legii nr. 845-XII 

din 3 ianuarie 1992 cu privire la antreprenoriat şi întreprinderi
4
. 

 Societatea cu răspundere limitată este societatea comercială cu 

personalitate juridică al cărei capital social este divizat în părţi sociale conform 

actului de constituire şi ale cărei obligaţii sunt garantate cu patrimoniul societăţii
5
. 

Societatea îşi exercită, de la data constituirii, drepturile şi obligaţiile sale prin 

intermediul administratorului.     

 Ca şi în România, în Moldova societatea cu răspundere limitată are 

denumire deplină şi poate avea denumire abreviată. Denumirea deplină şi cea 

abreviată trebuie să includă sintagma în limba de stat moldovenească „societate cu 

răspundere limitată” sau abrevierea „S.R.L.”. 
 

 III.  Mod de constituire şi înregistrare 
 

 III.1 S.R.L. în România 
 

 Conform Legii nr. 31/1990, republicată şi modificată, semnatarii actului 

constitutiv, precum şi persoanele care au un rol determinant în constituirea 

societăţii sunt consideraţi fondatori. Nu pot fi fondatori persoanele care, potrivit 

legii, sunt incapabile ori care au fost condamnate pentru gestiune frauduloasă, abuz 

de încredere, fals, uz de fals, înşelăciune, delapidare, mărturie mincinoasă, dare sau 

luare de mită, pentru infracţiunile prevăzute de Legea nr. 656/2002 pentru 

prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri 

de prevenire şi combatere a finanţării actelor de terorism, cu modificările şi 

completările ulterioare, pentru infracţiunile prevăzute de art. 143-145 din Legea  

nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei sau pentru cele prevăzute de Legea  

nr. 31/1990, cu modificările şi completările ulterioare. 

                                                           
3 Republicată în Monitorul Oficial nr. 1066 din 17 noiembrie 2004, cu modificările şi completările 

ulterioare. 
4  publicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.2/33 din 28 februarie 1994/ 
5 Legea nr. 135 din 14.06.2007 privind societăţile cu răspundere limitată, publicată în Monitorul 

Oficial al Republicii Moldova, nr. 127-130 din 17 august 2007, cu modificările şi completările 

ulterioare. 
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 O societate cu răspundere limitată se constituie prin: 
a) contract de societate şi statut; 
b) numai statut în cazul S.R.L. cu asociat unic; 
c) atât în cazul a) cât şi în cazul b) se poate întocmi un înscris unic denumit 

„act constitutiv”. 
 Semnatarii actului constitutiv, precum şi persoanele care au un rol 
determinant în constituirea societăţii sunt consideraţi fondatori. 

Înmatricularea societăţii cu răspundere limitată  se face în termen de 24 de 
ore de la data pronunţării judecătorului delegat prin care se autorizează 
înmatricularea societăţii. Societatea comercială dobândeşte personalitate juridică 

din momentul înmatriculării la Registrul Comerţului (art. 41 din Legea nr. 31 

/1990 republicată şi modificată). Termenul de eliberare a certificatului de 
înregistrare este de 3 zile de la data înregistrării cererii. 
    Documentele necesare pentru înregistrarea în registrul comerţului, 
înregistrarea fiscală şi autorizarea funcţionării societăţilor cu răspundere limitată 
sunt

6
: 

1. Cererea de înregistrare (original); 
2. Dovada verificării disponibilităţii şi rezervării firmei (original); 
3. Dacă este cazul, acordul pentru utilizarea denumirii, prevăzut de art. 39 

din Legea nr. 26/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare 
(original); 

4. Actul constitutiv (original); 
5. Documentul care atestă dreptul de folosinţă asupra spaţiului cu destinaţie 

de sediu social, înregistrat la administraţia financiară în circumscripţia căreia se 
situează imobilul cu destinaţie de sediu social;  

6. Certificatul emis de administraţia financiară competentă, care certifică 
faptul că pentru imobilul cu destinaţie de sediu social nu a fost înregistrat un alt 
document ce atestă înstrăinarea dreptului de folosinţă asupra aceluiaşi imobil, cu 
titlu oneros sau gratuit; 

7. Declaraţia pe propria răspundere în formă autentică privind respectarea 
condiţiilor referitoare la sediul social, în cazul în care, din certificatul emis potrivit 
pct. 7 rezultă că sunt deja înregistrate la administraţia financiară alte documente 
care atestă înstrăinarea dreptului de folosinţă asupra aceluiaşi imobil cu destinaţie 
de sediu social;  

8. Dacă este cazul, avizul privind schimbarea destinaţiei imobilelor 
colective cu regim de locuinţă, prevăzut de Legea nr. 230/2007 (completat pe 
formular-tip, original); 

9. Dovezile privind efectuarea vărsămintelor aporturilor subscrise de 
asociaţi la capitalul social (copii); 

10. Actele privind proprietatea pentru aporturile în natură subscrise şi 
vărsate la constituire; în cazul în care printre acestea se află şi imobile, certificatul 
constatator al sarcinilor de care sunt grevate; 

11. Declaraţiile date pe propria răspundere, după caz, de către 
fondatori/administratori/cenzori sau persoane fizice reprezentante ale persoanei 

                                                           
6 http://www.onrc.ro/documente/ghid/1bis.pdf 
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juridice numită administrator sau cenzor, din care să rezulte că îndeplinesc 
condiţiile legale pentru deţinerea acestor calităţi (original); 

12. Declaraţiile date pe propria răspundere de către fondatori, din care să 
rezulte că, anterior datei înmatriculării societăţii în registrul comerţului nu a mai 
deţinut şi nu deţine calitatea de acţionar, asociat sau membru al organelor de 
conducere din cadrul unei întreprinderi constituite în spaţiul economic european 
(original); 

13. Actele de identitate ale fondatorilor, administratorilor, cenzorilor sau 
auditorilor persoane fizice (copie); 

14. Specimenele de semnătură ale reprezentanţilor societăţii (original); 
15. Certificatele de cazier fiscal pentru asociaţii sau reprezentanţii legali ai 

societăţii comerciale, care au domiciliul/reşedinţa/sediul în România sau pentru 
persoanele fizice sau juridice străine, care au această calitate şi sunt înregistrate 
fiscal în România sau, după caz, declaraţia autentică pe propria răspundere a 
persoanei fizice cetăţean străin în nume propriu sau ca reprezentant al persoanei 
juridice străine care nu este înregistrată fiscal în România din care să rezulte că nu 
are datorii fiscale, în original şi, după caz, traducerea realizată de un traducător 
autorizat a cărui semnătură să fie legalizată de un notar public; 

16. Declaraţia-tip pe propria răspundere semnată de asociaţi sau de 
administratori din care să rezulte, după caz, că persoana juridică îndeplineşte 
condiţiile de funcţionare prevăzute de legislaţia specifică în domeniul sanitar, 
sanitar-veterinar, protecţiei mediului şi protecţiei muncii pentru activităţile 
precizate în declaraţia-tip (model 2 - original). 

17. Dacă este cazul: 
 avizele prealabile prevăzute de legile speciale (copie); 
 împuternicire specială (în formă autentică), avocaţială sau delegaţie 

pentru persoanele desemnate să îndeplinească formalităţile legale 
(original). 

 

 III.2 S.R.L. în Republica Moldova 
 

 III.2.1 Principiile înregistrării 
 

 1. Întreprinzătorul este obligat să înregistreze întreprinderea, filialele şi 
reprezentanţele (denumite în continuare întreprinderi), înfiinţate de către acesta pe 
teritoriul Republicii Moldova, până la începerea activităţii lor economice, în 
conformitate cu Legea nr. 1265-XIV din 5 octombrie 2000 cu privire la 
înregistrarea de stat a întreprinderilor şi organizaţiilor.  
 2. Întreprinderea se înregistrează de Camera Înregistrării de Stat a 
Departamentului Tehnologii Informaţionale la locul unde se află sediul 
întreprinderii. Sediul întreprinderii se consideră locul unde se află organele ei de 
conducere. 
 3. Întreprinderea se înregistrează, în mod obligatoriu, la organul fiscal 
pentru a i se atribui codul fiscal în conformitate cu legislaţia în vigoare

7
. 

 

                                                           
7 Art. 27 din Legea N 768-XV din 27.12.2001 
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 III.2.2 Procedura înregistrării 
      
 Pentru înregistrare, întreprinderea prezintă actele specificate la articolul 11 

din Legea cu privire la înregistrarea de stat a întreprinderilor şi organizaţiilor, 

respectiv: 

 cererea de înregistrare în modelul aprobat de Cameră; 

 hotărârea cu privire la fondare şi documentele de constituire ale 

întreprinderii sau organizaţiei, în funcţie de forma ei de organizare juridică, în două 

exemplare; 

 buletinele de identitate ale fondatorilor sau ale persoanelor 

împuternicite în temeiul legii, precum şi ale managerului principal al întreprinderii 

sau organizaţiei; 

 documentul ce confirmă depunerea de către fondatori (asociaţi) a 

cotei-părţi în capitalul social al întreprinderii în mărimea şi în termenul prevăzute 

de legislaţie; 

 dovada achitării taxei de timbru şi dovada achitării taxei de 

înregistrare. 

  Camera Înregistrării de Stat, în termen de 15 zile de la data înregistrării 

întreprinderii, va expedia autorităţii administraţiei publice locale, respectiv, 

organului fiscal, organului de statistică şi organului de asigurare socială câte o 

copie de pe hotărârea de înregistrare a întreprinderii, iar în cazul înregistrării 

întreprinderii în al cărei capital social statul deţine o cotă-parte – şi organului 

central de specialitate respectiv
8
. 

 

 IV. Actul constitutiv 
 

 IV.1  S.R.L. în Romania 
 

Actul constitutiv al unei S.R.L. va cuprinde în principal
9
: 

a) numele şi prenumele, locul şi data naşterii, domiciliul şi cetăţenia 

asociaţilor, persoanelor fizice; denumirea, sediul şi naţionalitatea asociaţilor, 

persoane juridice. 

b) forma, denumirea, sediul şi, dacă este cazul, emblema societăţii; 

c) obiectul de activitate al societăţii, cu precizarea domeniului şi a 

activităţii principale; 

d) capitalul social subscris şi cel vărsat, cu menţionarea aportului fiecărui 

asociat, în numerar sau în natură, valoarea aportului în natură şi modul evaluării, 

precum şi data la care se va vărsa integral capitalul social subscris. Se vor preciza 

numărul şi valoarea nominala a părţilor sociale, precum şi numărul părţilor sociale 

atribuite fiecărui asociat pentru aportul său; 

                                                           
8 Art. 28 din Legea Nr 768-XV din 27.12.2001 
9 Conform art. 7 din Legea nr. 31/1990, modificată şi republicată 
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e) asociaţii care reprezintă şi administrează societatea sau administratorii 

neasociaţi, persoane fizice ori juridice, puterile ce li s-au conferit şi dacă ei 

urmează să le exercite împreună sau separat; 

f) partea fiecărui asociat la beneficii şi la pierderi; 

g) sediile secundare - sucursale, agenţii, reprezentanţe sau alte asemenea 

unităţi fără personalitate juridică;    

h) durata societăţii; 

i) modul de dizolvare şi de lichidare a societăţii. 
 

 IV.2 S.R.L. în Republica Moldova 
 

  În actul de constituire al societăţii comerciale trebuie să se indice
10

: 

a) numele, locul şi data naşterii, domiciliul, cetăţenia şi datele din actul de 

identitate al fondatorului persoană fizică; denumirea, sediul, naţionalitatea, 

numărul de înregistrare al fondatorului persoană juridică; 

b) denumirea societăţii; 

c) obiectul de activitate; 

d) participaţiunile asociaţilor, modul şi termenul lor de vărsare; 

e) valoarea bunurilor constituite ca participaţiune în natură şi modul de 

evaluare, dacă au fost făcute asemenea aporturi; 

f) sediul; 

g) structura, atribuţiile, modul de constituire şi de funcţionare a organelor 

societăţii; 

h) modul de reprezentare; 

i) filialele şi reprezentanţele societăţii. 

 Actul de constituire al societăţii comerciale poate prevedea şi alte clauze ce 

nu contravin legii.  

 Actul de constituire al societăţii comerciale se întocmeşte în limba de stat 

moldovenească şi se semnează de către toţi asociaţii fondatori. 

 

 V. Capital social şi aporturi 
 

 V.1 S.R.L. România  
 

 V.1.1 Capital social   
 

În România, conform art. 11 din Legea nr. 31/1990 modificată şi 

republicată, capitalul social al unei societăţi cu răspundere limitată nu poate fi mai 

mic de 200 lei şi se divide în părţi sociale egale, care nu pot fi mai mici de 10 lei. 

Părţile sociale nu pot fi reprezentate prin titluri negociabile. În societatea cu 

răspundere limitată, numărul asociaţilor nu poate fi mai mare de 50. Capitalul 

social se constituie din aporturile aduse de asociaţi la constituire, aporturi ce pot fi 

în numerar şi/sau natură. 

                                                           
10 În conformitate cu Legea nr. 845-XII din 3 ianuarie 1992 cu privire la antreprenoriat şi 

întreprinderi, modificată. 
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 Documentele necesare pentru înregistrarea menţiunii privind majorarea 

capitalului social al societăţilor comerciale
11

: 

 1. Cerere de înregistrare (original); 

 2. Actul modificator al actului constitutiv (hotărârea adunării generale a 

asociaţilor/acţionarilor decizia asociatului unic/decizia Consiliului de administraţie 

/directoratului sau actul adiţional la actul constitutiv, în original); 

 3. Dovada dreptului de proprietate al asociatului/acţionarului/membrului 

persoanei juridice asupra aportului în natură (copie certificată); în cazul în care 

aportul este constituit dintr-un imobil se ataşează şi extrasul de carte funciară în 

original; 

 4. Raportul de evaluare întocmit de expertul desemnat de directorul 

oficiului registrului comerţului de pe lângă tribunal şi/sau persoana sau persoanele 

desemnate (original); 

 5. Dovezile privind efectuarea vărsămintelor aporturilor la capitalul social 

(copii); 

 6. Actul constitutiv actualizat; 

 7. Prospectul de emisiune având semnăturile autentice a doi dintre 

administratori respectiv a doi membri ai directoratului, în caz de subscripţie publică 

(în copie); în cazul societăţilor reglementate de legislaţia pieţei de capital 

prospectul de emisie va fi avizat de CNVM (în formă autentică); 

 8. Dacă este cazul: 

o hotărârea adunării generale a acţionarilor prin care se limitează sau 

se ridică dreptul de preferinţă, pentru publicare în Monitorul Oficial 

şi menţionare în registrul comerţului; 

o decizia consiliului de administraţie/directoratului de restrângere sau 

ridicare a dreptului de preferinţă al acţionarilor existenţi, pentru 

publicare în Monitorul Oficial; 

o în cazul majorării capitalului social prin ofertă publică primară sau 

pe bază de prospect de subscriere simplificat, dovada notificării 

adresate de societate CNVM cu privire la rezultatele ofertei publice; 

o situaţiile financiare şi balanţa însoţitoare în cazul majorării 

capitalului social prin incorporarea rezervelor/beneficiilor/primelor 

de emisiune; 

o actul doveditor al creanţei, situaţiile financiare şi balanţa însoţitoare, 

după caz, în situaţia în care majorarea capitalului social se 

efectuează prin conversia unor creanţe certe, lichide şi exigibile 

asupra societăţii pe acţiuni; 

o dovezile privind emiterea, subscrierea şi plata obligaţiunilor, 

hotărârea adunării generale privind emiterea de obligaţiuni 

convertibile în acţiuni şi hotărârea corespunzătoare a adunării 

generale a obligatarilor, în cazul în care majorarea capitalului social 

se efectuează prin conversia obligaţiunilor în acţiuni. 

                                                           
11 http://www.onrc.ro/documente/ghid/29.pdf 
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 9. Dacă este cazul: 

o declaraţiile date pe proprie răspundere de către asociatul unic/noii 

asociaţi care prin cesiune sau moştenire au dobândit părţi 

sociale/noii administratori din care să rezulte că îndeplinesc 

condiţiile legale pentru deţinerea acestor calităţi (original); 

o certificatele de cazier fiscal pentru asociaţii care intră în societate, în 

cazul în care transmiterea părţilor de interes sau a părţilor sociale se 

efectuează către persoane din afara societăţii; 

o certificat, original sau copie certificată şi traducerea realizată de un 

traducător autorizat a cărui semnătură să fie legalizată de un notar 

public, de la registrul în care este înmatriculată persoana juridică din 

străinătate, care să ateste existenţa acesteia; 

 10. Dacă este cazul: 

o avizele prealabile prevăzute de legile speciale (original); 

o împuternicire specială (în formă autentică), avocaţială sau delegaţie 

pentru persoanele desemnate să îndeplinească formalităţile legale 

(original). 

 11. Dovezile privind plata taxelor/tarifelor legale: 

o taxa de registru; 

o tariful de publicare în Monitorul Oficial, Partea a IV-a. 
       

  V.1.2 Categorii de aporturi 
 

Aportul asociaţilor poate fi în numerar (obligatoriu) şi în natură (opţional); 

aportul în numerar are ca obiect o sumă de bani pe care asociatul se obligă să o 

transmită societăţii. 

 Întrucât sumele de bani sunt indispensabile începerii activităţii comerciale, 

aporturile în numerar sunt obligatorii la constituirea societăţii comerciale, 

indiferent de forma ei. 

 Aportul la capitalul social nu este purtător de dobânzi. 

 Aportul în natură are ca obiect anumite bunuri imobile (clădiri, instalaţii 

etc.), bunuri mobile corporale (materiale, mărfuri etc.) sau incorporale (creanţe, 

fond de comerţ etc.). 

 Aporturile în natură sunt admise la toate formele de societate comercială. 

Aceste aporturi se realizează prin transferarea drepturilor corespunzătoare şi 

predarea efectivă a bunurilor către societate. 

 Aportul poate consta în transmiterea către societate a dreptului de 

proprietate asupra bunului ori doar a dreptului de folosinţă. În lipsa unei stipulaţii 

contrare, bunurile devin proprietatea societăţii. Se înţelege că dacă s-a convenit 

transmiterea dreptului de proprietate, bunul va intra în patrimoniul societăţii, 

asociatul nemaiavând vreun drept asupra lui. În consecinţă, bunul nu va putea fi 

urmărit de creditorii asociatului, iar la dizolvarea societăţii, asociatul nu va avea 

dreptul la restituirea bunului, ci la contravaloarea sa. 
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 În cazul în care aportul are ca obiect un bun imobil sau un bun mobil 

corporal, raporturile dintre asociat şi societate sunt raporturi juridice asemănătoare 

celor dintre vânzător şi cumpărător. 

 Cu privire la transferul dreptului de proprietate asupra bunului, Legea  

nr. 31/1190 modificată, prevede că bunul devine proprietatea societăţii „din 

momentul înmatriculării ei în Registrul comerţului”. 

 Dacă bunul piere înainte de înmatricularea societăţii, riscul este suportat de 

către asociat; el va fi obligat să aducă în societate un alt bun, ori un aport în 

numerar echivalent. 

 Bunul care face obiectul aportului în natură trebuie evaluat în bani, pentru 

a se putea stabili valoarea părţilor de interes (părţilor sociale) sau acţiunilor 

cuvenite asociatului în schimbul aportului. Această evaluare se face de către 

asociaţi sau, când este necesar, de către experţi. Din interpretarea reglementărilor 

recente, considerăm că înţelesul ce trebuie desprins este că evaluarea convenţională 

nu mai este posibilă, fiind obligatorie evaluarea experţilor. Această modificare se 

explică prin faptul că în unele cazuri, în practică au avut loc supraevaluări ale 

bunurilor aportate, fapt ce diminua garanţia creditorilor sociali. În contractul de 

societate trebuie să se prevadă şi valoarea bunului şi modul de evaluare. 

 În cazul în care bunul care face obiectul aportului în natură a fost adus în 

folosinţa societăţii, în doctrină se consideră că raporturile dintre asociat şi societate 

sunt guvernate de regulile referitoare la uzufruct. Întrucât societatea dobândeşte 

numai un drept de folosinţă, asociatul rămâne proprietarul bunului şi în această 

calitate, la dizolvarea societăţii, are dreptul la restituirea bunului. 

 Aportul în natură poate avea ca obiect bunuri mobile incorporale, cum sunt 

creanţele, brevetele de invenţie, mărcile, know-how.
12

 

     În cazul societăţilor cu răspundere limitată constituite cu asociat unic dacă 

există aporturi în natură se solicită, în prealabil, numirea de către directorul 

oficiului registrului comerţului de pe lângă tribunal şi/sau persoana sau persoanele 

desemnate a unui expert contabil pentru evaluarea acestora. Cererea se depune la 

oficiul registrului comerţului cu plata taxei de registru. 

Dovezile privind efectuarea vărsămintelor aporturilor la capitalul social se 

pot face, după caz: 

 pentru aporturile în numerar, foaie de vărsământ, ordin de plată sau 

chitanţă CEC; 

 pentru aporturile în natură subscrise la capitalul social: titlul de 

proprietate (facturi, titluri de proprietate asupra bunurilor imobile, 

inclusiv certificatul de sarcini al acestor bunuri); dacă este cazul, şi 

raportul de evaluare a bunurilor întocmit de persoanele autorizate în 

condiţiile legii. Raportul de evaluare este obligatoriu în cazul SRL cu 

asociat unic. 

 

                                                           
12 Conform Legii nr. 31/1990 modificată şi republicată. A se vedea S. Cristea, Dreptul afacerilor, ed. 

a III-a, Editura Universitară, Bucureşti, 2012, pp.126-127 
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 V.2 S.R.L. Republica Moldova 
 

 V.2.1 Capital social 
 

  Capitalul social al societăţii se constituie din aporturile asociaţilor şi 

reprezintă valoarea minimă a activelor, exprimată în lei, pe care trebuie să le deţină 

societatea. 

 Capitalul social al societăţii nu poate fi mai mic de 5400 lei
13

. 

 Nu pot constitui aport la formarea capitalului social bunurile 

consumptibile.  
      
            V.2.2 Aporturi 
 

Până la data înregistrării de stat a societăţii, fiecare fondator va trebui să 

verse în numerar în contul societăţii cel puţin 40% din suma aportului subscris, 

dacă legea sau actul de constituire nu prevăd o proporţie mai mare. Fiecare asociat 

va trebui să verse integral aportul subscris în cel mult 6 luni de la data înregistrării 

societăţii. Dreptul de creanţă al societăţii privind aportul asociaţilor se prescrie în 

termen de 3 ani de la înregistrarea de stat a societăţii.  

Suma totală a aporturilor nu poate fi mai mică decât cuantumul capitalului 

social. 

Asociaţii nu pot fi eliberaţi de obligaţia de a vărsa aportul. Creanţa 

societăţii privind transmiterea aportului nu poate fi stinsă prin compensaţie. Faţă de 

obiectul aportului în natură nu poate fi opus dreptul de retenţie întemeiat pe o 

creanţă care nu se referă la acest obiect. 

 În cazul reducerii capitalului social al societăţii, asociaţii pot fi eliberaţi de 

obligaţia de a vărsa aport în cuantumul ce nu depăşeşte suma cu care a fost redus 

capitalul social
14

. 
 

 Aportul în natură 
 Obiect al aportului în natură poate fi orice bun aflat în circuitul civil. Bunul 

care face obiectul aportului în natură va fi indicat în actul de constituire.  

 Aporturile în natură se evaluează în bani de către un evaluator independent 

şi se aprobă de adunarea generală a asociaţilor.     

 Bunurile ce fac obiectul aportului în natură devin proprietate a societăţii, 

dacă actul de constituire nu prevede altfel
15

. 

 Din comparaţia celor două reglementări rezultă următoarele deosebiri: 

 în dreptul român evaluarea bunurilor poate fi făcută şi prin convenţia 

părţilor, pe când, în Moldova este obligatorie evaluarea expertului; 

                                                           
13 Conf. art. 21 din Legea nr. 135 din  14.06.2007 privind societăţile cu răspundere limitată, cu 

modificările ulterioare. 
14 Conform art. 22 din Legea nr. 135 din 14.06.2007 privind societăţile cu răspundere limitată, cu 

modificările ulterioare. 
15 Art.23 alin.(3) din LP269 din 30.11.12, MO1-5/04.01.13 art.8 cu modificările şi completările 

ulterioare. 
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 în timp ce în dreptul român termenul de prescripţie pentru depunerea 

aportului este unul special (2ani), în Moldova termenul este cel general (3 ani); 

 termenul maxim în care se admite plata aportului în numerar în dreptul 

român este de 1 an, pe când în Moldova este de 6 luni (mai puţin permisiv); 

 grija legiuitorului moldovean în a reglementa amănunţit regimul 

aporrului în natură este mai mare; de exemplu nu se permit bunuri 

neconsumptibile, nu e admisă compensaţia creanţelor dintre asociat şi societatea 

comercială în privinţa aportului şi în fine, este interzisă exercitarea dreptului de 

retenţie al asociatului în raporturile cu societatea debitoare, când e vorba de 

aportarea unui bun. 

 Există şi o asemănare semnificativă privind prezumţia că în lipsa oricărei 

precizări bunul se consideră transmis cu titlu de proprietate.  
 

 VI. Conducerea şi organizarea 
 

 VI.1 S.R.L. în România 
 

Conducerea societăţilor cu răspundere limitată este asigurată de către 
Adunarea Generală a Asociaţilor, aceasta având atribuţii esenţiale cu privire la 

funcţionarea societăţii şi de către administratorul sau consiliul de administraţie.  

Administrarea societăţii se realizează prin intermediul unuia sau mai 

multor administratori, numiţi prin actul constitutiv sau aleşi de adunarea generală a 

asociaţilor, din rândul acestora sau din afara entităţii. Controlul este asigurat fie 

prin intermediul cenzorilor, fie direct de către asociaţii care nu au şi calitatea de 

administrator. 

Adunarea generală are în principal următoarele obligaţii: 

 să aprobe bilanţul contabil şi să stabilească repartizarea beneficiului net; 

 să desemneze pe administratori şi pe cenzori; 

 să decidă urmărirea administratorilor şi cenzorilor pentru daunele 

pricinuite societăţii; 

 să modifice actul constitutiv. 

Dreptul de a reprezenta societatea aparţine fiecărui administrator, afară de 

cazul în care, în actul constitutiv există dispoziţie contrară. Puterile şi limitele 

administratorului se stabilesc prin actul constitutiv. 
 

VI.1.1 Controlul societăţii 
 

Controlul societăţii este exercitat de unul sau mai mulţi cenzori aleşi de 

adunarea generală a asociaţilor. Numirea cenzorilor este obligatorie numai dacă 

numărul asociaţilor este mai mare de 15. Mandatul de cenzor durează 3 ani. 

Cenzorii trebuie să fie înscrişi la registrul Comerţului. În lipsa de cenzori numiţi, 

controlul se exercită de asociaţii care nu sunt administratori. 
La societatea cu răspundere limitată, adunarea generală a asociaţilor se 

întruneşte pentru a delibera şi a lua decizii asupra unor probleme obişnuite pentru 
bunul mers al societăţii, dar şi decizii asupra unor probleme deosebite care vizează 
elemente fundamentale ale societăţii comerciale. Pentru ca deciziile să poată fi 
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valide şi implementate, la vot trebuie să fie prezenţi majoritatea absolută a 
asociaţilor, adică 50% din aceştia. Excepţie fac momentele în care deciziile ce 
urmează a fi luate vizează elemente fundamentale, în acest caz, trebuie să fie 
prezenţi la vot toţi asociaţii societăţii. 

S.R.L. poate avea unul sau mai mulţi administratori, însă numărul acestora 
este obligatoriu sa fie mereu impar. Durata mandatului este de 2 ani, pentru primii 
administratori şi de maxim 4 ani pentru ceilalţi administratori (dacă în actul de 
constituire nu s-a prevăzut altfel). Un administrator nu poate avea succesiv mai 
mult de 5 mandate. Primi administratori sunt numiţi prin actul de constituire, 
ulterior prin AGA ordinară.  

Conducerea societăţii poate să revină unuia sau mai multor directori, care 
sunt numiţi de către consiliul de administraţie.  

În cazul SRL numirea cenzorilor este obligatorie doar dacă societatea are 
mai mult de 15 asociaţi. Aceştia trebuie să fie în număr impar. Cenzorii au 
obligaţia de a:  

 supraveghea gestiunea societăţii;  
 să păstreze secretul informaţiilor; 
 de a verifica situaţiile financiare şi legalitatea acestora. 

 

 VI.2 S.R.L. în Moldova 
 

 VI.2.1 Adunarea generală a asociaţilor 
 

Organul suprem al societăţii este adunarea generală a asociaţilor. Asociaţii 
pot fi convocaţi în adunări generale ordinare şi extraordinare. 

Prin actul de constituire se poate stabili şi votare prin corespondenţă. În 
acest caz, actul de constituire trebuie să prevadă şi procedura de votare prin 
corespondenţă, care include, în special, modalitatea de informare a asociaţilor cu 
privire la chestiunile supuse votării şi la procedura de modificare a acestora, 
expedierea informaţiei şi a documentelor necesare, termenul de încheiere a 
procedurii de votare şi termenul de informare a asociaţilor cu privire la rezultatul 
votării

16
. 
     

 VI.2.2 Competenţa adunării generale a asociaţilor 
 

    În competenţa exclusivă a adunării generale a asociaţilor intră: 
 a) modificarea şi completarea actului de constituire, inclusiv adoptarea lui 
într-o nouă formă; 
 b) modificarea cuantumului capitalului social; 
 c) desemnarea membrilor consiliului societăţii şi a cenzorului, eliberarea 
înainte de termen a acestora; 
 d) urmărirea pe cale judiciară a membrilor consiliului societăţii şi a 
cenzorului pentru prejudiciile cauzate societăţii; 
 e) aprobarea Regulamentului consiliului societăţii; 

                                                           
16 Conform art. 48 din Legea nr. 135 din 14.06.2007 privind societăţile cu răspundere limitată, cu 

modificările şi completările ulterioare. 
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f) aprobarea dărilor de seamă ale consiliului societăţii, a rapoartelor 
cenzorului sau a avizelor auditorului independent; 
 g) aprobarea bilanţului contabil anual; 
 h) adoptarea hotărârii privind repartizarea între asociaţi a profitului net; 
 i) adoptarea hotărârii privind reorganizarea societăţii şi aprobarea planului 
de reorganizare

17
; 

 j) adoptarea hotărârii de lichidare a societăţii, numirea lichidatorului şi 
aprobarea bilanţului de lichidare; 
 k) aprobarea mărimii şi modului de formare a fondurilor societăţii; 
 l) aprobarea mărimii şi a modului de achitare a remuneraţiei membrilor 
consiliului societăţii şi cenzorului; 
  m) aprobarea în prealabil a încheierii contractelor prin care societatea 
transmite proprietatea sau cedează, cu titlu gratuit, drepturi unor terţi, inclusiv 
asociaţilor; 
 n) înfiinţarea filialelor şi reprezentanţelor societăţii; 
 o) aprobarea fondării altor persoane juridice; 
 p) aprobarea participării în calitate de cofondator al altor persoane juridice. 
    

    VI.2.3 Competenţa consiliului societăţii 
 

    Competenţa consiliului societăţii se stabileşte de actul de constituire, în 
conformitate cu legea, respective actul de constituire poate stabili următoarele 
atribuţii ale consiliului societăţii: 
 a) desemnarea şi eliberarea înainte de termen a administratorului; 
 b) aprobarea dărilor de seamă şi a rapoartelor prezentate de administrator şi 
evaluarea activităţii acestuia; 
 c) urmărirea pe cale judiciară a administratorului pentru prejudiciile 
cauzate societăţii; 
 d) aprobarea mărimii şi modului de achitare a remuneraţiei 
administratorului; 
 e) prezentarea rapoartelor şi a dărilor de seamă la adunarea generală a 
asociaţilor; 
 f) aprobarea planurilor de afaceri ale societăţii; 
 g) aprobarea regulamentelor interne, cu excepţia celor ce ţin de competenţa 
adunării generale a asociaţilor; 
 h) convocarea adunării generale a asociaţilor. 
  

Consiliul societăţii poate avea şi alte atribuţii, cu excepţia celor ce ţin de 
competenţa exclusivă a adunării generale a asociaţilor

18
.    

                                                           
17 Art. 49 alin. (1), lit. h) modificată prin LP267 din 23.12.11, MO13-14/13.01.12 art. 32, în vigoare 

din 13.01.2012. 
18 Conform art. 48 din Legea Nr. 135 din  14.06.2007 privind societăţile cu răspundere limitată, cu 

modificările si completările ulterioare. 
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VI.2.4 Răspunderea administratorului 
 

 Administratorul societăţii poartă răspundere materială deplină pentru 

prejudiciile cauzate de el societăţii, inclusiv prin plăţi ilegale făcute asociaţilor. 

 În cazul desemnării mai multor administratori, ei răspund solidar, dacă prin 

hotărâre judecătorească nu s-a stabilit altfel. 
 

     VI.2.5 Controlul gestiunii societăţii 
 

 Cenzorul exercită periodic controlul gestiunii societăţii din proprie 

iniţiativă sau la cererea asociaţilor. Cenzorul este obligat să controleze activitatea 

economico-financiară a societăţii după încheierea exerciţiului financiar, verificând 

rapoartele financiare şi efectuând inventarierea bunurilor societăţii, exercitând 

totodată alte acţiuni necesare evaluării obiective a gestiunii societăţii. Cenzorul 

întocmeşte raport asupra fiecărui control efectuat. Dacă sunt mai mulţi cenzori şi 

între ei apar divergenţe, aceştia întocmesc rapoarte separate. Rapoartele cenzorilor 

se prezintă adunării generale a asociaţilor. Cenzorul este obligat să convoace 

adunarea generală a asociaţilor dacă a constatat fapte care contravin legii sau 

actului de constituire şi care au cauzat sau pot cauza prejudicii societăţii. 

     Administratorul este obligat să pună la dispoziţia cenzorului toate 

documentele necesare efectuării controlului.  

      Comparând cele două reglementări observăm, pe lângă multe asemănări şi 

câteva deosebiri semnificative: numai în dreptul român există detalieri privind 

răspunderea administratorilor, în sensul trimiterii la modelul contractului de 

mandat, dar şi a detalierii cazurilor de răspundere divizibilă/solidară, precum şi a 

interdicţiei cumulării calităţii de salariat cu cea de mandatar; obligaţiile de non-

concurenţă, diligenţă şi prudenţă, loialitatea, confidenţialitatea, independenţă sunt 

obligaţii ale administratorilor detaliat prezentate în legea specială odată cu aderarea 

la UE; administratorul va trebui să încheie o asigurare de răspundere profesională. 

Dacă activitatea sa va produce prejudicii societăţii comerciale, aceasta se va putea 

despăgubi din poliţa de asigurare; preluarea conceptului „bussiness judgement 

rule” din dreptul american - conform acestuia, o „decizie de afaceri” adoptată într-o 

situaţie prezumată ca fiind în interesul societăţii, îl absolvă pe administrator de 

răspundere chiar dacă ulterior se va dovedi că decizia era greşită (în sensul de a 

prejudicia societatea comercială). 
 

 VII. Asociaţii 
        

            VII.1 S.R.L în România 
 

VII.1.1 Participarea asociaţilor la beneficii şi la pierderi  
 

Repartizarea beneficiului net se face de către adunarea generala a 

acţionarilor. Cota parte din beneficiul net repartizat a se plăti fiecărui asociat 

constituie dividend. Dividendele se plătesc asociaţilor proporţional cu cota de 
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participare la capitalul social vărsat dacă prin actul constitutiv nu se prevede altfel. 

Dividendele se plătesc numai din beneficiile reale şi pe bază de bilanţ contabil. 

Suportarea de către asociaţi a pierderilor înregistrate de societate se face 

proporţional cu cota de participare la capitalul social, până la limita aportului social 

subscris. 
 

VII.1.2 Drepturile asociatului 
 

     Asociatul beneficiază de drepturile stabilite de lege şi de actul de 

constituire, inclusiv dreptul: 

 de a participa la conducerea societăţii în conformitate cu prevederile 

legii şi ale actului de constituire; 

 de a vota la adunările generale ale asociaţilor; 

 de a fi informat despre activitatea societăţii; 

 dreptul de a cere efectuarea unei expertize cu privire la gestiunea 

patrimoniului societăţii; 

 dreptul de a acţiona în justiţie; 

 dreptul de a se retrage din societate; 

 dreptul la dividend. 
 

             VII.2 S.R.L. în Moldova 
 

   VII.2.1 Drepturile asociatului 
 

     Asociatul beneficiază de drepturile stabilite de lege şi de actul de 

constituire, inclusiv dreptul: 

 de a participa la conducerea societăţii în conformitate cu prevederile 

legii şi ale actului de constituire; 

 de a vota la adunările generale ale asociaţilor; 

 de a fi informat despre activitatea societăţii; 

 de a exercita controlul asupra modului de gestionare a societăţii; 

 de a înstrăina şi a dobîndi, în condiţiile legii, partea socială; 

 de a cere dizolvarea societăţii; 

 de a participa la repartizarea profitului net; 

 de a obţine, în caz de lichidare a societăţii, valoarea unei părţi a 

patrimoniului acesteia rămas după achitarea cu creditorii şi cu salariaţii săi, 

proporţională părţii sale sociale;  

 de a cere excluderea asociatului în conformitate cu art.47
19

. 

 

                                                           
19 Art.43 lit. g) modificată prin  LP267 din 23.12.11, publicată în Monitorul Oficial al Moldovei  

13-14/13.01.12, în vigoare din 13.01.2012. 
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VII.2.2 Obligaţiile asociatului 
 

Asociatul are următoarele obligaţii: 

 să verse aportul la capitalul social în mărimea, în modul şi în termenele 

stabilite în actul de constituire; 

 să nu divulge informaţia confidenţială a societăţii; 

 să comunice imediat societăţii despre schimbarea domiciliului sau a 

sediului, a numelui sau a denumirii, altă informaţie necesară exercitării drepturilor 

şi îndeplinirii obligaţiilor de către societate şi asociatul ei. 

 Între dispoziţiile ce marchează deosebiri între cele două sisteme de drept 

enumerăm acele prevederi pe care dreptul român le-a adoptat odată cu intrarea în 

vigoare a noului Cod civil, astfel: 

 asociatul nu poate face concurenţă societăţii pe cont propriu sau pe 

contul unei terţe persoane şi nici nu poate face pe socoteala sa ori pe socoteala 

altuia vreo operaţiune care ar putea fi păgubitoare pentru societate; asociatul nu 

poate lua parte pe cont propriu sau pe contul unei terţe persoane la o activitate care 

ar conduce la privarea societăţii de bunurile, prestaţiile sau cunoştinţele specifice la 

care asociatul s-a obligat; beneficiile rezultând din oricare dintre activităţile 

interzise potrivit dispoziţiilor de mai sus, se cuvin societăţii, iar asociatul este ţinut 

pentru orice daune ce ar putea rezulta; 

 în lipsa de stipulaţie contrară, fiecare asociat poate folosi bunurile 

sociale în interesul societăţii, potrivit cu destinaţia acestora şi fără să stânjenească 

drepturile celorlalţi asociaţi; asociatul care, fără consimţământul scris al celorlalţi 

asociaţi, întrebuinţează bunurile sociale în folosul său sau al unei alte persoane, 

este obligat să restituie societăţii beneficiile ce au rezultat şi să acopere daunele ce 

ar putea rezulta;  

 asociatul nemulţumit de o hotărâre luată cu majoritatea poate contesta 

în instanţă judecătorească, în termen de 15 zile de la data la care a fost luată, dacă a 

fost prezent, şi de la data comunicării, dacă a fost lipsă. Dacă hotărârea nu i-a fost 

comunicată, termenul curge de la data la care a luat la cunoştinţă de aceasta, dar nu 

mai târziu de un an de la data la care a fost luată hotărârea; termenul de 15 zile 

prevăzut mai sus este termen de decădere; 

 dispoziţii privind răspunderea asociaţilor aparenţi, inexistente în 

reglementarea anterioară. Astfel: 

o orice persoană care pretinde că este asociat sau creează terţilor 

deliberat o aparenţă convingătoare în acest sens răspunde faţă de terţii 

de bună credinţă, întocmai ca un asociat; 

o societatea nu va răspunde faţă de terţul astfel indus în eroare decât 

dacă i-a dat motive suficiente pentru a fi considerat drept asociat nou, 

în cazul în care, cunoscând manoperele pretinsului asociat, nu ia 

măsurile rezonabile pentru a împiedica inducerea terţului în eroare; 

o dispoziţii novatoare sunt introduse de noul cod civil român şi privind 

asociaţii oculţi; astfel, asociaţii oculţi răspund faţă de terţi de bună 

credinţă ca şi asociaţii aparenţi. 
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 VIII. Dizolvarea si lichidarea societăţii 
 

 VIII.1 S.R.L. în România 
 

Conform art. 227, alin.1, din Legea 31/1990, republicată şi modificată, 

SRL se dizolvă în următoarele cazuri: 

1. expirarea duratei societăţii – această dată poate fi prelungită însă 

asociaţii trebuie să fie consultaţi cu cel puţin 3 luni înainte; 

2. imposibilitatea realizării obiectului de activitate sau realizarea 

obiectivului propus; 

3. hotărârea adunării generale; 

4. falimentul societăţii; 

5. micşorarea capitalului social sub limita legală, dacă asociaţii nu hotărăsc 

completarea lui; 

6. incapacitatea, excluderea, retragerea sau moartea unuia dintre asociaţi 

când datorită acestor cauze numărul asociaţilor s-a redus la unul şi nu există clauză 

de continuare cu moştenitorii, nici de continuare cu un singur asociat. 

Principiile generale ale lichidării societăţii comerciale sunt: 

 personalitatea juridică a societăţii subzistă pentru nevoile lichidării, 

legea cere ca toate actele care emană de la societate să arate că aceasta este în 

lichidare; 

 lichidarea se face în interesul asociaţilor, fapt dovedit prin aceea că 

lichidarea poate fi cerută numai de către asociaţi cu excluderea creditorilor 

societăţii; adunarea asociaţilor numeşte lichidatorii (care preiau gestiunea societăţii 

de la administratori), stabilindu-le puterile; condiţiile lichidării se stabilesc prin 

actul constitutiv (de către asociaţi); 

 lichidarea societăţii este obligatorie deoarece societatea nu poate 

rămâne în faza de dizolvare. 
 

      VIII.2 S.R.L. în Moldova 
 

VIII.2.1 Lichidarea întreprinderii 
 

Lichidarea întreprinderii conduce la încetarea activităţii acesteia fără 

trecerea drepturilor şi obligaţiilor pe cale succesorală la alte persoane
20

. 

Întreprinderea se lichidează prin hotărâre a: 

 a) fondatorilor (asociaţilor), în conformitate cu condiţiile prevăzute  în 

documentele de constituire ale întreprinderii, inclusiv în legătură cu expirarea 

termenului pentru care a fost înfiinţată întreprinderea respectivă sau cu atingerea 

scopurilor în care a fost înfiinţată; 

 b) instanţei de judecată în caz de:   

o faliment al întreprinderii declarat în conformitate cu Legea cu privire 

la faliment; 

o declarare a documentelor de constituire ale întreprinderii ca fiind nule; 

                                                           
20 Subpct. 5 completat prin Legea N 768-XV din 27.12.2001 
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o încălcare a cerinţelor, stabilite de legislaţie, privind desfăşurarea unui 

anumit gen de activitate, prin care se explică lichidarea întreprinderii; 

o expirare a termenului pentru care a fost înfiinţată întreprinderea 

respectivă sau după atingerea scopurilor propuse (obiectul de 

activitate), sau neprezentarea unor documente esenţiale privind 

activitatea societăţii (a evidenţelor contabile, fiscale şi statistice, aşa 

cum sunt solicitate de Inspectoratul Fiscal de Stat), pe o perioadă ce 

depăşeşte un an
21

. 
 

      VIII.2.2 Procedura de lichidare a întreprinderii 
 

În hotărârea de lichidare a întreprinderii se stabileşte procedura şi 

termenele în care se va efectua lichidarea, termenul limită de înaintare a creanţelor 

de către creditori, care trebuie să nu fie mai mic de 2 luni din momentul publicării 

în Monitorul Oficial al Republicii Moldova a avizului despre lichidare. 

Lichidarea întreprinderii se efectuează de comisia de lichidare sau de 

lichidator, desemnaţi de fondatori (asociaţi) sau, după caz, de instanţa de judecată. 

Comisia de lichidare (lichidatorul întreprinderii) publică în Monitorul Oficial al 

Republicii Moldova informaţii despre lichidarea întreprinderii, procedura şi 

termenele în care se va efectua lichidarea, termenul limită de înaintare a creanţelor 

de către creditori, precum şi evaluează activele întreprinderii.   

După expirarea termenului de înaintare a creanţelor de către creditori, 

comisia de lichidare (lichidatorul întreprinderii) prezintă spre aprobare organului 

(persoanei) care a înfiinţat-o  procesul-verbal de evaluare a activelor întreprinderii, 

lista creanţelor înaintate de creditori şi suma acestora, precum şi rezultatul 

examinării lor.  

Comisia de lichidare (lichidatorul întreprinderii), după executarea tuturor 

creanţelor creditorilor, întocmeşte bilanţul de lichidare şi îl prezintă, odată cu 

predarea bunurilor rămase ale întreprinderii, fondatorilor (asociaţilor) acesteia, 

instanţei de judecată, prin a căror decizie a fost înfiinţată. 

Prin derogare de la prevederile legii, particularităţile lichidării 

întreprinderilor agricole care se privatizează se stabilesc de Legea restructurării 

întreprinderilor agricole în procesul de privatizare
22

.                              

Principalele deosebiri ce apar în dreptul român vizează activitatea 

lichidatorilor
23 

şi anume: 

 actul de numire al lichidatorilor de către adunarea generală (sau, în mod 

excepţional, de către instanţă, când condiţiile pentru convocare şi luarea deciziei de 

lichidare nu sunt întrunite) se va depune la Oficiul Registrului Comerţului; 

 până la preluarea funcţiei de către lichidatori, administratorii continuă 

mandatul lor; 

                                                           
21 Subpct. 5 completat prin Legea nr. 287-XIV din 18.02.99 
22   Pct. 6 art. 35 introdus prin Legea nr. 394-XIV din 13.05.99  
23 Silvia Cristea, „The company contract in the new Romanian Civil Code (art. 1881-1954). 

Comparison with the 1865 Civil Code”, în Tribuna Juridică nr. 1/2012, pp. 50-106 
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 lichidatorii pot fi atât persoane fizice cât şi persoane juridice, unde 

lichidatorii trebuie să fie autorizaţi; 

 lichidatorii au aceeaşi răspundere ca şi administratorii; 

 lichidatorii vor face bilanţul după inventarierea bunurilor; 

 operaţiunile de lichidare includ operaţiuni de lichidare a activului, care 

cuprind transformarea bunurilor societăţii în bani şi încasarea creanţelor pe care 

societatea le are faţă de terţi şi lichidarea pasivului, prin care se înţelege plata 

datoriilor societăţii către creditorii săi; după terminarea acestor operaţiuni se trece 

la repartizarea activului net între asociaţi după care procedura lichidării se încheie; 

 lichidatorii îşi îndeplinesc obligaţiile sub controlul cenzorilor 

(consiliului de supraveghere); 

 lichidarea societăţii trebuie încheiată în cel mult 3 ani de la data 

dizolvării şi se poate prelungi cu cel mult 2 ani; 

 după terminarea lichidării, lichidatorii trebuie să ceară radierea 

societăţii din Registrul comerţului (dată de la care încetează personalitatea juridică 

a societăţii). Radierea, sub sancţiunea unei amenzi judiciare de 200 ei pentru 

fiecare zi de întârziere, trebuie cerută în termen de 15 zile de la terminarea 

lichidării. Amenda va fi aplicată de judecătorul delegat. Radierea se poate face şi 

din oficiu; 

 registrele şi actele societăţii trebuie păstrate 5 ani după data depunerii 

lor la Oficiul Registrului Comerţului.  
 

 Concluzii 
 

Societatea cu răspundere limitată este cea mai întâlnită formă de organizare 

a activităţii comerciale atât în România, cât şi în Republica Moldova, ceea ce ne 

face să credem că este cel mai bine reglementată şi cea mai accesibilă. 

Atât reglementările din România, cât şi cele din Republica Moldova cu 

privire la societăţile cu răspundere limitată sunt asemănătoare, mici diferenţe 

existând cu privire la: 

 Capitalul social minim de înfiinţare a unei societăţi cu răspundere 

limitată în România este de 200 lei, pe când, în Republica Moldova este de 5400 

lei. 

 Documentele necesare înfiinţării unui S.R.L. sunt mai ample şi mai 

dificil de obţinut în Republica Moldova faţă de România. 

 Depunerea aporturilor pentru societăţile cu răspundere limitată 

condiţionează fiecare fondator să verse în numerar în contul societăţii cel puţin 

40% din suma aportului subscris, în schimb, în România nu există nicio lege cu 

privire la acest lucru. 

Cum reglementările în legătură cu celelalte elemente ale societăţilor cu 

răspundere limitată sunt asemănătoare, putem conchide că acestea sunt impuse de 

practica afacerilor şi că legiuitorul moldovean s-a inspirat de la fratele de peste 

Prut. 
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Înfiinţarea unei societăţi cu răspundere limitată este mai avantajoasă în 

România decât în Republica Moldova datorită reglementărilor mai stricte ce există 

în Republica Moldova. Putem să observăm că, în mod paradoxal, în loc să 

construiască un cadru juridic cât mai favorabil desfăşurării afacerilor, un stat mai 

puţin dezvoltat economic are şi o legislaţie mai rigidă, formalistă, fapt ce constituie 

un obstacol în evoluţia sa economică. 
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