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Rezumat: În acest articol fac referire la noţiunea şi trăsăturile societăţii cu răspundere limitată. 
În cadrul economiei de piaţă un rol hotărâtor îl au societăţile comerciale. Societăţile comerciale reprezintă 
pilonul principal al procesului de înlăturare a economiei planificate la comandă. Societatea cu răspundere 
limitată este cea mai populară şi mai răspândită formă de societate întâlnită azi în România. Acest lucru se 
datorează avantajelor sale privind răspunderea limitată a asociaţilor. 
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Introducere 
 

În cadrul economiei de piaţă un rol hotărâtor îl au societăţile comerciale. Societăţile 
comerciale reprezintă pilonul principal al procesului de înlăturare a economiei “planificării la 
comandă”. Până în decembrie 1989, societăţile comerciale urmau reglementările Codului 
comercial român din 1887, titlul VIII, Cartea I, Cod comercial care nu a fost abrogat în perioada 
economiei centralizat comuniste, dar care, în unele părţi, nu mai corespundea noii etape de 
dezvoltare a economiei ţării noastre. Practic, deşi neabrogate în mod explicit, unele dispoziţii ale 
acestui cod şi-au pierdut interesul practic, ca urmare a naţionalizării principalelor mijloace de 
producţie şi a cooperativizării forţate a agriculturii finalizate de regimul comunist în anul 1962. 

Din Codul comercial român din 1887, în timpul sistemului economic socialist, o serie de 
reglementări au continuat să fie totuşi aplicate în raporturile juridice din domeniul comerţului 
exterior. 

Activitatea legislativă deosebit de intensă desfăşurată de autorităţile române, în primii ani 
de după Revoluţia din decembrie 1989, are ca realizare principală Legea nr. 31 din 16 noiembrie 
1990 privind societăţile comerciale, republicată. Legea nr. 31/1990 reglementează cinci forme pe 
care le poate îmbrăca o societate comercială: 1. societate în nume colectiv; 2. societate în 
comandită simplă; 3. societate pe acţiuni; 4. societate în comandită pe acţiuni; 5. societate cu 
răspundere limitată. 
 

1. Reglementări privind societăţile comerciale 
 
Activitatea legislativă desfăşurată de autorităţile române în primii ani de după Revoluţia 

din decembrie 1989 are ca principală realizare Legea nr. 31 din 16 noiembrie 1990 privind 
societăţile comerciale, republicată. 

Anterior Legii nr. 31/1990 au fost adoptate şi alte acte normative importante privind 
activitatea comerțului international. 

Prin Decretul-lege nr. 54 din 6 februarie 1990 au fost reglementate organizarea şi 
desfăşurarea unor activităţi economice pe baza liberei iniţiative: întreprinderi mici cu un număr 
de cel mult 20 de salariaţi; asociaţii cu scop lucrativ cu maximum 10 membri; asociaţii familiale. 
Întreprinderile mici erau persoane juridice de la data înregistrării lor la administraţia financiară; 
asociaţiile cu scop lucrativ obţineau calitatea de subiect de drept, de la aceeaşi dată, dacă membrii 
lor solicitau aceasta în mod explicit; asociaţiile familiale nu făceau parte din categoria 
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persoanelor juridice. Prevederile Decretului-lege erau completate cu dispoziţiile Codului 
comercial. 

Legea nr. 15 din 8 august 1990 a reorganizat vechile întreprinderi socialiste, unităţi 
economice de stat, fie în regii autonome, fie în societăţi comerciale pe acţiuni sau cu răspundere 
limitată (art. 16 şi 54). 

Prin intrarea în vigoare a Legii nr. 31/1990 au fost abrogate sau s-a redus sfera de 
aplicare a unor acte normative anterioare. Astfel, potrivit art. 294 al legii sus menţionate “Pe data 
intrării ei în vigoare se abrogă prevederile art. 77-220 şi 236 din Codul comercial, prevederile 
referitoare la întreprinderile mici şi la asociaţiile cu scop lucrativ, cu personalitate juridică, din 
Decretul-lege nr. 54/1990 privind organizarea şi desfăşurarea unor activităţi economice pe baza 
liberei iniţiative, Decretul nr. 424/1972 privind constituirea şi funcţionarea societăţilor mixte în 
România, cu excepţia art. 15, 28 al. 1, art. 33 şi 35 al. 2 şi 3, Decretul-lege nr. 96/1990 privind 
unele măsuri pentru atragerea investiţiei de capital străin în România”. 

O altă lege deosebit de importantă pentru societăţile comerciale şi, de altfel, pentru 
dezvoltarea comerţului, este Legea nr. 26/1990 privind registrul comerţului. 

Dispoziţiile Legii nr. 26/1990 şi ale Legii nr. 31/ 1990 se întregesc, în măsura în care nu 
cuprind dispoziţii contrare, cu prevederile Codului civil, a celorlalte acte normative în materie 
civilă, cu cele ale Codului muncii. 

La aceste reglementări generale se adaugă acele acte normative care reglementează 
activitatea unor societăţi comerciale care au trăsături proprii, cum ar fi societăţile de asigurări, 
societăţile bancare, societăţile cu capital străin. Societăţilor comerciale li se aplică şi regulile 
instituite prin legislaţia fiscală. 

Nu se poate încheia această prezentare legislativă, fără a face referire la legea care de fapt 
a marcat trecerea definitivă către o economie de piaţă şi anume Legea nr. 64/1995 privind 
procedura reorganizării judiciare şi a falimentului. 

 
2. Particularităţile societăţii cu răspundere limitată 
 
Din analiza societăţii cu răspundere limitată, doctrina a reţinut caracterele acesteia: 
- caracterul intuitu personae, specific societăţilor de persoane, conform căruia asocierea 

are la bază încrederea dintre asociaţi; 
- divizarea capitalului social în fracţiuni numite părţi sociale şi care nu pot fi 

reprezentate prin titluri negociabile; 
- răspunderea asociaţilor pentru obligaţiile sociale este limitată la aportul lor. 
 
La acestea pot fi adăugate şi alte caracteristici, care o disting de orice altă societate: 
- numărul cuprins între 1 şi maximum 50 al persoanelor care se pot asocia şi deplina 

încredere existentă între acestea; 
- valoarea capitalului social de cel puţin 200 lei şi divizarea acestuia în părţi sociale egale, 

de minimum 10 lei; părţile sociale nu sunt reprezentate de titluri negociabile; 
- soţii pot constitui o societate cu răspundere limitată împreună, contribuind la formarea 

capitalului social, atât cu bunuri proprii, cât şi cu bunuri comune; 
- orice persoană fizică sau juridică poate constitui fără nici un alt asociat, o societate cu 

răspundere limitată, sub condiţia respectării prevederilor art. 14 din Legea nr. 31/1990; 
- administrarea societăţii se face în principal de asociaţi. 
 
Avantajele incontestabile pe care această formă de societate comercială le prezintă faţă de 

alte tipuri societare, determină numeroşi întreprinzători să opteze pentru constituirea unei 
asemenea societăţi. 

Limitarea răspunderii, pe de o parte, şi conservarea caracterului intuitu personae, care 
permite asociaţilor să rămână “între ei”, pe de altă parte, sunt tentante. 
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Societatea cu răspundere limitată este cea mai populară şi mai răspândită formă de 
societate întâlnită azi în România. Acest lucru se datorează avantajelor sale privind răspunderea 
limitată a asociaţilor. 

 
3. Scurt istoric al apariţiei şi evoluţiei societăţii comerciale cu răspundere limitată 
 
Societățile cu răspundere limitată reprezintă o aplicație practică a principiului limitării 

răspunderii comercianților pentru datoriile lor comerciale [1]. 
Societatea cu răspundere limitată a apărut pentru prima oara în 1892, în Germania [2], în 

acest sens fiind reglementată printr-o lege specială din aprilie 1892, sub denumirea Gesellsehaft 
mit beschrankter Haftung [3], publicată în Reichgesetz blatt (Foaia de legi a imperiului), lege ce a 
fost menținută în vigoare și după intrarea în vigoare a Codului comercial din 1896 [4]. Această 
lege a fost sursă de inspiraţie pentru alte ţări, astfel că Austria, prin legea din 6 martie 1906 [5], 
Cehoslovacia, prin legea din 15 aprilie 1920, Polonia, prin legea din 13 iunie 1920, au 
reglementat societatea cu răspundere limitată. 

În ţările latine, această societate este introdusă în perioada interbelică sau imediat după al 
Doilea război mondial. 

În Franţa, este reglementată prin legea din 7 martie 1925, în Luxemburg în 1923, în 
Belgia în anul 1935, în Italia, prin codul din 1942, în Spania, prin legea din 17 aprilie 1953 [6], în 
Grecia, prin legea din 1971. În ţările anglo-saxone, o formă similară cu societatea cu răspundere 
limitată este reglementată în 1908, 1913 şi 1927. 

Societatea nu este reglementată în dreptul finlandez, norvegian și suedez [7]. 
În România, societatea cu răspundere limitată a fost cunoscută în Bucovina [8] prin 

aplicarea legislaţiei austriece şi după Unirea din 1918. Aşa cum rezultă din statisticile vremii, a 
fost tipul de societate preferat de comercianţi. 

Succesul societăţii cu răspundere limitată în Bucovina şi în ţările europene a determinat 
introducerea sa în proiectul Codului comercial din 1938 care, din păcate, nu a intrat niciodată în 
vigoare. 

Revenind pe plan european, se consideră că legiuitorul german a mers mai departe pe 
tărâmul limitării răspunderii asociaţilor creând, prin Legea din 13 mai 1980 şi cea din 4 iulie 
1980, intrate în vigoare la 1 ianuarie 1989, societatea cu răspundere limitată cu un singur asociat. 

Inspirându-se din aceste reglementări, Franţa a introdus prin Legea numărul 85-697 din 
11 iulie 1985 şi prin Decretul numărul 66-909 din 30 iulie 1986, acest nou tip de societate, 
denumită întreprindere unipersonală cu răspundere limitată (L' E .U .R .L.).  

 
4. Societatea cu răspundere limitată cu asociat unic 
 
Un avantaj incontestabil al societăţii cu răspundere limitată, constă în posibilitatea 

constituirii de tipuri societare cu asociat unic (unipersonale). Practic aceasta este singura societate 
comercială care permite constituirea unui asemenea subiect de drept, prin voinţa unei singure 
persoane. Potrivit art. 13 din Legea nr. 31/1990, societatea cu răspundere limitată se poate 
constitui prin aportul unui singur asociat (spre deosebire de societatea cu răspundere limitată de 
tip clasic, constituită din doi sau mai mulţi asociaţi) care va fi deţinătorul tuturor părţilor sociale, 
în calitate de asociat unic. În acest caz, se încheie un singur act constitutiv - „statutul”. 

Noţiunea de “asociat”, este oarecum improprie; persoana fizică sau juridică care 
constituie o societate cu răspundere limitată unipersonală, va încheia un act unilateral de 
constituire a societăţii comerciale, în locul contractului de societate care presupune existenţa a cel 
puţin două părţi. În Franţa, societatea cu răspundere limitată cu asociat unic poartă denumirea de 
“întreprindere unipersonală cu răspundere limitată”. 

În dreptul altor state europene, legea prevede expres că răspunderea unicului asociat 
devine nelimitată şi în consecinţă este extinsă asupra întregului său patrimoniu, atunci când se 
verifică una din următoarele ipoteze: 
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- asociatul este o persoană juridică (de exemplu o altă societate de capitaluri); 
- asociatul, chiar persoană fizică, este asociat unic într-o altă societate de capitaluri; 
- nu a fost vărsat integral, din momentul constituirii societăţii cu unic asociat, capitalul 

subscris în numerar; 
- în cazul majorării de capital nu a fost vărsat integral capitalul, din momentul subscrierii; 
- în termen de trei luni de când societatea are asociat unic nu au fost efectuate 

vărsămintele încă datorate în baza capitalului subscris; 
- nu au fost depuse la registrul comerţului datele privind pe asociatul unic [9]; 
 
Societatea cu răspundere limitată cu asociat unic este o societate comercială, dobândind 

calitatea de comerciant prin constituirea sa în condiţiile legii. Obligaţiile sociale sunt garantate cu 
patrimoniul social, iar asociatul unic răspunde numai în limita aportului său. 

Societatea cu răspundere limitată cu asociat unic este considerată, din punct de vedere al 
naturii juridice, o variantă a societăţii cu răspundere limitată comune. Ea are aceleaşi 
caracteristici - comercialitate, autonomie şi calitate de subiect de drept de naţionalitate română - 
şi se supune aceloraşi reglementări ale Legii nr. 31/1990 ca şi celelalte forme de societate 
comercială. 

Calitatea de asociat unic, ce poate fi deţinută de orice persoană fizică sau juridică, se 
dobândeşte cu o singură condiţie: persoana respectivă nu poate fi asociat unic decât într-o singură 
societate cu răspundere limitată unipersonală [10]. 

Aceste dispoziţii sunt destinate evitării unei fracţionări excesive sau chiar frauduloase a 
activităţii de către comerciant, putând să aibă ca efect reducerea garanţiei oferite creditorilor; ele 
trebuie interpretate restrictiv. Principiul autonomiei de voinţă rămâne totuşi valabil pentru toate 
cazurile care nu sunt interzise în mod expres de lege şi, în consecinţă:  

- o societate cu răspundere limitată cu asociat unic, poate fi asociată în una sau mai multe 
societăţi cu răspundere limitată pluripersonale, ori în orice alt fel de societate, cu excepţia altei 
societăţi cu răspundere limitată unipersonală. 

- asociatul unic (persoană fizică sau persoană juridică) al societăţii cu răspundere limitată, 
se poate asocia în nume personal în orice alt fel de societate, cu excepţia altei societăţi cu 
răspundere limitată unipersonală. 

 
Cu respectarea acestei condiţii, orice persoană va putea constitui o astfel de societate. 

Naţionalitatea persoanelor fizice sau juridice, care constituie o societate cu răspundere limitată cu 
asociat unic, nu prezintă relevanţă, deoarece legea nu condiţionează crearea de societăţi 
comerciale cu capital integral străin de respectarea anumitor forme de societate. Unii autori 
contestă posibilitatea persoanelor juridice de a constitui societăţi unipersonale, pe considerentul 
că aceste subiecte de drept sunt o creaţie a legii, o formă de organizare colectivă care ar deveni în 
acest mod “propriul său asociat”. Singurele persoane care ar putea înfiinţa societăţi de tipul celor 
prevăzute în art. 13 din Legea nr. 31/1990 ar fi în această opinie, persoanele fizice [11]. 

 
Concluzii 
 
Faţă de celelalte forme ale societăţii comerciale, societatea cu răspundere limitată 

prezintă interes, mai ales , dacă ţinem cont de faptul că majoritatea societăţilor comerciale care 
sunt înfiinţate şi desfăşoară activităţi comerciale în cadrul economiei naţionale, sunt societăţi care 
aparţin acestui tip de societate comercială. 
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