
Reducerea 
sau 

mărirea 
capitalului 

social 

•Reducerea prin: micşorarea numărului de acțiuni; reducerea valorii nominale; dobândirea şi anularea propriilor acţiuni, scutirea totală sau parţială a 
asociaţilor de vărsămintele datorate; restituirea către acţionari a unei cote-părţi din aporturi 

•Mărirea prin: încorporarea rezervelor, a beneficiilor nedistribuite ca dividente, a primelor de emisiune încasate; compensarea unor creanţe; majorarea valorii 
nominale a tuturor acţiunilor (sau) prin emisiunea de noi acţiuni 

Excluderea 
asociaţilor 

•Excluderea-sancţiune - nu aduce aportul la care s-a obligat, deşi este pus în întârziere, faţă de el s-a deschis procedura falimentului şi deci nu mai poate 
răspunde cu propria avere sau el a fost pus sub interdicţie, se amestecă fără drept în administraţie, întrebuinţează capitalul, bunurile sau creditul societăţii în 
folosul său, sau în acela al unei persoane ori face concurenţă neloială societăţii, comite frauda în dauna acesteia sau se serveşte de semnătura socială sau de 
capitalul social în folosul lui sau al altora 

•Excluderea-remediu  

Fuziunea 
societăţilo

r 

•Fuziunea: prin absorbirea unei societăţi de către o altă societate, prin contopirea a două sau mai multe societăţi pentru a alcătui o societate nouă 

•Divizarea: prin împărţirea întregului patrimoniu al societăţii, care îşi încetează existentă, între două sau mai multe societăţi existente ori care 
iau astfel fiinţă, prin desprinderea unei părţi din patrimoniul societăţii, care îşi continuă existenţa, şi transmiterea acestei părţi către una sau 
mai multe societăţi existente sau care iau fiinţă 

Prelungire 
durata 

societăţii      

•Durata a fost determinată prin actul constitutiv - trebuie să fie adoptată în aceleaşi condiții de fond și formă 

Schimbare
obiectul 

sau forma 
societăţii 

•Este supusă cerinţelor de fond şi formă prevăzute pentru actul constitutiv 

•Nu atrage crearea unei persoane juridice noi  

Mutarea 
sediului 

•Este supusă cerinţelor de fond şi formă prevăzute pentru actul constitutiv 

Schimbare 
denumire 

•Transformarea unei societăţi unipersonale într-o societate cu răspundere pluripersonală se poate realiza fie prin cesiunea unor părţi sociale fie 
prin noi aporturi la majorarea capitalului social subscris de noii asociaţi. 

•Este supusă cerinţelor de fond şi formă prevăzute pentru actul constitutiv 

Orice altă 
modificare  

•Retragerea unui asociat, cesiunea părţilor sociale sau cesiunea aportului la capitalul social, divizarea, înfiinţarea de filiale sau sucursale, 
completarea actului constitutiv cu clauze noi privind emisiunea de obligaţiuni, continuarea societăţii cu moştenitorii, continuarea societăţii cu 
răspundere limitată cu un singur asociat ca urmare a retragerii, excluderii sau decesului celorlalti asociati, etc. 


