
 
 
 
 
 
 
 

Dizolvarea societăţii comerciale pentru trecerea 
timpului stabilit pentru durata societăţii –  

controverse teoretice şi practice 
 
 

Cornelia LEFTER 
Academia de Studii Economice, Bucureşti 

cornelialefter@ase.ro 
Ovidiu Ioan DUMITRU 

Academia de Studii Economice, Bucureşti 
office@ovidiuioandumitru.ro 

 
 

Rezumat. La crearea unei societăţi comerciale, asociaţii au 
obligaţia, conform Legii societăţilor comerciale, să stabilească durata ei 
de funcţionare. Această durată poate fi limitată sau nelimitată în timp. 
Împlinirea termenului pentru care s-a constituit societatea atrage 
dizolvarea ei de drept. O astfel de dizolvare produce efectele specifice 
care, în timp, au făcut obiectul unor controverse doctrinare şi soluţii 
practice diferite pe care încercăm să le desluşim cu această ocazie. 
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Participanţi activi la circuitul economic, societăţile comerciale nu au 
totuşi o existenţă veşnică chiar dacă, la constituirea lor, asociaţii stabilesc ca ele 
să funcţioneze pentru o durată nelimitată. Dar, după cum asociaţii au libertatea 
de a stabili constituirea societăţii, tot aşa ei pot decide şi încetarea ei, inclusiv 
limitându-i durata de existenţă. Iată de ce, prima cauză generală de dizolvare 
reglementată de dispoziţiile legii societăţilor comerciale este aceea a expirării 
termenului stabilit ca durata societăţii (art. 227, lit. a). 

În concordanţă cu dispoziţiile Noului Cod Civil,  şi ale art. 7 şi 8 din 
Legea nr. 31/1990, în actul constitutiv al societăţii comerciale asociaţii trebuie 
să prevadă foarte clar perioada de timp pentru care aceasta a fost creată. Lipsa 
unei astfel de prevederi nu constituie, însă, un motiv de respingere a 
înmatriculării societăţii comerciale. În legătură cu acest aspect, în doctrina de 
specialitate s-a apreciat că lipsa menţionării exprese a duratei societăţii poate 
echivala cu voinţa asociaţilor de a conferi societăţii o perioadă de viaţă 
nedeterminată (sau nelimitată), iar această decizie este atributul celor ce 
constituie societatea iar nu al Directorului Oficiului Registrului Comerţului sau 
al instanţei de judecată (Roş, 1996, p. 58). 

De-a lungul timpului, această cauză de dizolvare a fost apreciată în 
doctrina juridică ca fiind singura situaţie când dizolvarea societăţii comerciale 
intervine de plin drept, în timp ce toate celelalte cauze prevăzute de lege au 
elemente definitorii care le încadrează în alte forme de dizolvare (nu ne referim 
aici la situaţia când dizolvarea a intervenit pentru neschimbarea certificatului de 
înregistrare, pentru simplul fapt că aceasta a fost o intervenţie a statului, la un 
anumit moment, o soluţie impusă asociaţilor). 

Astfel,  unii autori au susţinut că împlinirea termenului pentru care a fost 
constituită societatea duce de plin drept la dizolvarea ei fără intervenţia 
asociaţilor sau a instanţei (Căpăţână, 1996, p. 371). Împlinirea duratei pentru 
care s-a constituit societatea a fost, astfel, considerată „cazul tipic de dizolvare 
care operează automat” (Băcanu, 1997, p. 18.)  fără să fie necesară adoptarea 
unei hotărâri a adunării generale a asociaţilor, o decizie a  tribunalului sau 
îndeplinirea vreunei formalităţi pentru aceasta.  

Motivul pentru care nu este nevoie de îndeplinirea unor formalităţi 
speciale pentru declararea dizolvării societăţii pentru împlinirea duratei de 
funcţionare este faptul că publicitatea dizolvării s-a efectuat încă de la 
constituirea societăţii prin publicarea în Monitorul Oficial a actului constitutiv 
care cuprindea clauza privind durata societăţii. Astfel, dizolvarea nu trebuie 
adusă la cunoştinţa terţilor deoarece, actul constitutiv fiind publicat, se prezumă 
că aceştia cunosc termenul pentru care a fost constituită societatea şi, în 
consecinţă, au luat la cunoştinţă de limitarea perioadei de timp pentru care s-a 
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creat societatea şi implicit de momentul în care aceasta va expira (Băcanu, 
1997, p. 18). 

O situaţie aparte este aceea când prin actul constitutiv asociaţii decid ca 
durata  societăţii să fie nedeterminată, iar, ulterior, adunarea lor generală 
hotărăşte să o limiteze. Desigur, menţiunea de modificare a duratei este supusă 
aceleiaşi proceduri de publicitate ca şi înmatricularea şi va avea aceleaşi efecte 
ca şi aceasta din urmă, iar dizolvarea de drept va interveni şi în acest caz 
(Georgescu, p. 710.) indiferent dacă, iniţial, terţii ştiau că durata societăţii este 
nedeterminată. 

Având în vedere cele enunţate mai sus, trebuie să înţelegem că, deşi prin 
limitarea duratei de funcţionare, dizolvarea apare oarecum prestabilită încă de la 
crearea societăţii, nu este de esenţa societăţii comerciale de a fi creată cu scopul 
de a fi dizolvată. Cu toate acestea, atunci când dizolvarea intervine, ea apare ca 
şi  punct culminant al vieţii societare, în cadrul căreia obiectul principal va fi 
lichidarea patrimoniului şi radierea societăţii din Registrul Comerţului 
(Georgescu, 1948, p. 725.) 

Astfel, prin ajungerea la termen, societatea va fi dizolvată, iar 
administratorii vor fi nevoiţi să înceapă procedura de lichidare. În consecinţă, 
administratorii nu mai pot întreprinde noi operaţiuni în contul societăţii, în caz 
contrar fiind personal şi solidar răspunzători pentru operaţiunile pe care le-au 
întreprins.  

De principiu, ulterior expirării termenului pentru care a fost constituită 
societatea, asociaţii nu mai pot prelungi durata acesteia, iar o hotărâre contrară 
duce la crearea unei noi societăţi comerciale.  

În practică, însă, au existat unele cazuri, în special la mijlocul anilor ’90, 
în care instanţele au admis prelungirea duratei societăţii, deşi hotărârea 
asociaţilor a survenit ulterior expirării termenului de funcţionare prevăzut în 
actul constitutiv. Această practică neunitară a născut mai multe discuţii în 
doctrina românească cu privire la interpretarea dispoziţiilor referitoare la 
prelungirea duratei societăţii (Băcanu,1997, p. 17). 

În cazul în care, după expirarea duratei, societatea continuă să 
funcţioneze, s-a considerat, într-o opinie (Cărpenaru, 2011, p. 323), că avem  
de-a face cu o societate neregulat constituită. Într-o  altă opinie, s-a susţinut că 
nu ar fi vorba de o societate neregulat constituită, ci de angajarea răspunderii 
administratorilor pentru operaţiunile săvârşite de aceştia (Şcheaua, 2002,  
pp. 461-462) după expirarea duratei societăţii. 

Dacă în lumina vechiului Cod Comercial s-ar fi putut fi lua în considerare 
şi ipoteza societăţii neregulat constituite, în prezent, după modificarea 
dispoziţiilor referitoare la consecinţele încălcării cerinţelor legale de constituire 
a societăţii, o asemenea ipoteză este exclusă, aflându-ne în situaţia prevăzută de 
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art. 233 alin. 2 din Legea nr. 31/1990 potrivit căreia „din momentul dizolvării, 
directorii, administratorii, respectiv directoratul nu mai pot întreprinde noi 
operaţiuni, în caz contrar, ei sunt personal şi solidar răspunzători pentru 
operaţiunile pe care le-au întreprins”. 

Unii autori (Vâlceanu, 1997, p. 35) chiar au enunţat eventuale soluţii de 
continuarea a activităţii sau transformarea societăţii care funcţionează după 
expirarea duratei iniţiale. Printre soluţiile propuse se găsesc prelungirea duratei 
de funcţionare prin hotărâre a Adunării generale a asociaţilor şi fuziunea prin 
absorbţie. Este puţin neclar de ce doar fuziunea prin absorbţie a fost aleasă ca 
modalitate de dizolvare fără lichidare, în condiţiile în care atât legislaţia 
română, cât şi cea a UE prevăd şi alte forme care au aceleaşi efecte. Acelaşi 
autor (Vâlceanu, 1997, p. 35) susţine că această „cauză de anulabilitate” poate fi 
rectificată, fie până la declanşarea procedurii de lichidare, fie până la 
pronunţarea unei decizii judiciare, la cererea celui interesat”, acceptând clar ca 
această eventuală prorogare să fie efectuată ulterior expirării duratei, dar înainte 
de radierea societăţii din Registrul Comerţului.  

Credem că aceste două motivări (respectiv aceea a societăţii neregulat 
constituită şi ceea a continuării activităţii după expirarea duratei societăţii prin 
prelungirea ei) nu pot fi reţinute, deoarece nu respectă principiile enunţate de 
Legea nr. 31/1990. Dar, pentru această situaţie, majoritatea instanţelor au decis 
că este inadmisibilă cererea de înscriere de menţiuni cu privire la prelungirea 
duratei de funcţionare a societăţii dacă la data la care Adunarea Generală a 
hotărât prelungirea acesteia expirase în fapt durata de funcţionare, societatea 
fiind de drept dizolvată (Lupaşcu, 1999). Astfel, s-a reţinut că singură 
modalitate de a împiedica dizolvarea societăţii este prelungirea expresă a 
duratei ei, cu condiţia ca această decizie să intervină înaintea îndeplinirii 
termenului de funcţionare a societăţii.  

Este evident faptul că prorogarea duratei de existenţă a societăţii trebuie 
făcută cu respectarea regulilor de publicitate cerute de lege pentru 
înmatricularea societăţii. Astfel, potrivit art. 204 din Legea nr. 31/1990, 
modificare perioadei pentru care a fost constituită societatea comercială trebuie 
să respecte toate condiţiile privind modificarea actului constitutiv. 

În doctrină există opinii divergente cu privire la momentul când 
operaţiunile privind prelungirea duratei de existenţă a societăţii comerciale sunt 
considerate finalizate. Astfel, o opinie majoritară susţine că „prelungirea duratei 
societăţii produce efecte numai dacă s-a realizat înainte de expirarea duratei 
stabilite in actele constitutive” (Cărpenaru 2011, p. 323).  Alţi autori însă 
(Băcanu, 1997, p. 22)  consideră că „în situaţia în care hotărârea organelor 
statutare sau, după caz, a asociaţilor a intervenit, a fost publicată şi a rămas 
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definitivă mai înainte de termenul de dizolvare să nu se admită că hotărârea 
instanţei ar putea fi posterioară datei dizolvării”. 

Trebuie să recunoaştem că o interpretare foarte restrictivă a dispoziţiilor 
legale privind încheierea formalităţilor privind prelungirea duratei societăţii ar 
conduce la crearea unui curent negativ care poate afecta buna funcţionare a 
societăţii comerciale şi ar sancţiona unele situaţii de normalitate. O interpretare 
riguroasă dar corectă a principiilor de mai sus conduce la concluzia că toate 
formalităţile privind prelungirea duratei societăţii comerciale trebuie 
înregistrate în Registrul Comerţului înaintea expirării duratei societăţii 
prevăzute în actul constitutiv. 

În scopul de a evita o dizolvare surpriză legea impune ca asociaţii să fie 
consultaţi, cu cel puţin trei luni înainte de expirarea duratei societăţii, cu privire 
la eventuala prelungire a acesteia. Dispoziţia menţionată, influenţată de dreptul 
francez (art. 1844 -6 alin. (2) Cod Civil francez), nu trebuie înţeleasă în sensul 
că stabileşte un termen limită, după care prelungirea duratei societăţii nu mai 
poate fi hotărâtă. Dimpotrivă, considerăm că prelungirea duratei de existenţă 
poate fi decisă oricând, până la împlinirea termenului pentru care a fost 
constituită societatea. Astfel, înţelegem că dispoziţia art. 227 alin. (2) din Legea 
nr. 31/1990 are drept scop tocmai împiedicarea dizolvării societăţii datorită 
faptului că asociaţii nu au mai avut timp să prelungească durata acesteia. Este 
vorba, deci, de o măsură preventivă menită să protejeze asociaţii şi creditorii 
sociali. 

Dacă administratorii societăţii nu organizează consultarea, la cererea 
oricărui asociat, tribunalul va putea dispune, prin încheiere, efectuarea acesteia. 
Este de remarcat faptul că efectuarea consultării nu împiedică dizolvarea 
societăţii la expirarea duratei prevăzute în actul constitutiv. În plus, conform 
dispoziţiilor legale în vigoare, creditorii asociaţilor dintr-o societate în nume 
colectiv, în comandită simplă sau cu răspundere limitată, pot face opoziţie 
împotriva hotărârii asociaţilor de prelungire a duratei societăţii peste termenul 
fixat iniţial, dacă au drepturi stabilite printr-un titlu executoriu anterior acelei 
hotărârii. Opoziţia se face în termen de 30 de zile de la data publicării hotărârii 
sau a actului adiţional modificator în Monitorul Oficial al României şi se 
depune la Oficiul Registrului Comerţului. 

În doctrina noastră mai veche (Finţescu, 1929, p. 289), s-a susţinut ideea 
că în situaţia în care contractul de societate nu prevede durata pentru care se 
creează societatea, oricare asociat poate cere dizolvarea societăţii care se 
consideră nelegal constituită. În lumina dispoziţiilor Legii nr. 31/1990, o astfel 
de concluzie nu mai este posibilă, întrucât societatea se poate constitui şi pentru 
o  durată nedeterminată.  
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Referindu-ne la prelungirea duratei societăţii, chiar şi în faza de lichidare, 
opiniile care tratează această problemă sunt controversate. Într-o 
opinie (Băcanu, 1997, p. 20) se consideră că asociaţii pot reveni asupra 
dizolvării şi lichidării şi pot prelungi durata societăţii sau pot decide fuziunea cu 
altă societate chiar în faza lichidării, mai puţin atunci când dizolvarea a 
intervenit pentru expirarea duratei societăţii. Astfel, revenirea asupra dizolvării 
se înţelege ca o decizie de întemeiere a unei alte societăţi. În opinie contrară 
(Cărpenaru, 2002, p. 504)  se argumentează că regula conform căreia societatea 
încetează pe data dizolvării nu trebuie înţeleasă ad literam, pentru că altfel nu  
s-ar vedea cum operaţiunile societăţii sunt continuate sub numele acesteia de 
lichidatori şi cum asociaţii ar putea hotărî în perioada lichidării o măsură 
inversă lichidării. În plus, orice parte interesată poate cere constatarea 
dizolvării, deci atât asociaţii, cât şi creditorii societăţii sau creditorii personali ai 
asociaţilor. Aceştia din urmă pot cere, conform art. 66 alin. (1) din Legea  
nr. 31/1990 (art. 66 alin. (1) din Legea nr. 31/1990 care precizează că pe durata 
societăţii creditorii asociatului pot să-şi exercite drepturile lor numai asupra 
părţii din beneficiile cuvenite asociatului după bilanţul contabil, iar după 
dizolvarea societăţii, asupra părţii ce i s-ar cuveni prin lichidare) lichidarea 
părţii cuvenite asociatului, dacă posedă creanţe anterioare expirării duratei 
societăţii. 

Într-o altă opinie (Tăbăltoc,  1993, p. 110) s-a susţinut faptul că instanţa 
nu poate acorda dizolvarea înainte de îndeplinirea termenului pentru care s-a 
constituit societatea dacă prin acesta s-ar aduce atingere intereselor de ordin 
public, de genul intereselor celorlalţi asociaţi sau a creditorilor. Mai mult decât 
atât, o atare atingere nu poate fi invocată în cazul societăţilor în nume colectiv 
şi în comandită simplă, „care trebuie să dureze atâta timp cât asociaţii 
supravieţuiesc”, căci durata societăţii nu poate depinde de capriciile unuia 
dintre asociaţi care are oricând libertatea de a se libera de aportul său la 
capitalul social, prin vinderea sau cesionarea părţilor sociale (Vivante,  1929,  
p. 629). 

După începerea procedurii de lichidare, personalitatea juridică  a societăţii 
subzistă numai pentru finalizarea acestei proceduri, fără a mai permite 
înfăptuirea de operaţiuni care nu sunt fie în curs, fie legate de procedura 
lichidării. 

Etapa ultimă a lichidării este aceea a radierii societăţii din Registrul 
Comerţului, şi lichidatorii au obligaţia de a solicita acest lucru. În doctrină 
(Băcanu, 1997, p. 18) s-a ridicat problema că, de fapt,  personalitatea juridică a 
societăţii comerciale nu încetează chiar la data radierii, aşa cum, teoretic, ar fi 
normal, în simetrie faţă de înmatricularea în Registrul Comerţului. În fapt, 
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personalitatea juridică încetează la data publicării în Monitorul Oficial a 
încheierii procedurii de lichidare, radierea având doar un rol de evidenţă. 

În concluzie, putem spune că dizolvarea societăţii comerciale la expirarea 
termenului stabilit pentru durata acesteia (art. 227 litera a) din Legea  
nr. 31/1990) este, totuşi, singurul caz de dizolvare de plin drept. Ca şi 
dizolvarea voluntară, dizolvarea societăţii pentru împlinirea duratei de 
funcţionare apare ca o decizie a asociaţilor luată prin contractul de societate sau 
statut. Asociaţii au stabilit ca societatea să dureze un timp prestabilit şi au 
consimţit ca la expirarea duratei aceasta să se dizolve. Conform legii, interdicţia 
efectuării de noi operaţiuni se aplică din momentul deciziei de dizolvare, fără a 
se face deosebire între dizolvarea de drept, dizolvarea voluntară sau dizolvarea 
judiciară. 

Deosebirea majoră constă în aceea că, în ceea ce priveşte dizolvarea 
voluntară, lichidarea este resortul voinţei asociaţilor, iar în cazul dizolvării de 
drept, lichidarea intervine automat, fără ca organele statutare sau, după caz, 
asociaţii să poată decide altfel după ce aceasta şi-a produs efectele. 

 
 
 

 Bibliografie 
 

Băcanu, I., „Dizolvarea de drept a societăţii comerciale. Condiţii de validitate a prelungirii 
duratei societăţii”, Revista de Drept Comercial, nr. 1/1997 

Căpăţână, O. (1996). Societăţile comerciale, ediţia a II-a, Editura Lumina Lex, Bucureşti 
Cărpenaru, S.D. (2011). Tratat de drept comercial, ediţia a II-a, Universul Juridic, Bucureşti 
Cărpenaru, S.D. (2004). Drept comercial român, ediţia a VI-a, Editura All Beck, Bucureşti 
Cărpenaru, S.D. (2002). Societăţile comerciale, Editura All Beck, Bucureşti 
Finţescu, I.N. (1929). Curs de drept comercial, vol. I, Bucureşti 
Georgescu, I.L. (1948). Drept comercial român, Editura Socec, vol. II, Bucureşti 
Georgescu, I.L., Societăţi comerciale, vol. II 
Lupaşcu, D. (1999). Culegere de practică judiciară în materie comercială a Tribunalului 

Bucureşti pe anii 1990-1998, Editura All Beck, Bucureşti 
Roş, V., „Dizolvarea societăţilor comerciale. Particularităţi ale dizolvării pe cale judiciară. 

Lichidarea societăţilor comerciale. Momentul în care intervine. Rolul instanţei de 
judecată în cursul lichidării societăţii”, Revista de Drept Comercial, nr. 1/1996 

Şcheaua, V.M. (2002). Legea societăţilor comerciale, Editura Rosetti, Bucureşti 
Tăbăltoc, D.M., „Contribuţii la clarificarea unor probleme ivite în aplicarea de către instanţele 

judecătoreşti a Legii nr. 31/1990”,  Revista de Drept Comercial, nr. 6/1993 
Vâlceanu, Gh.C., „Unele aspecte privind dizolvarea societăţii comerciale la împlinirea 

termenului stabilit pentru durata acesteia”, Revista de Drept Comercial, nr. 6/1997 
Vivante, C. (1929). Tratatto di diritto commerciale, ediţia a V-a, Vallardi, Milano 
*** Tribunalul Bucureşti, Secţia comercială, Decizia nr. 4717/12.12.1997 
 


