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Articolul 5 
[ Doctrine] [ Comentarii reviste]  
(1) Societatea în nume colectiv sau în comandită simplă se constituie prin contract de societate, iar societatea pe acțiuni, în comandită 
pe acțiuni sau cu răspundere limitată se constituie prin contract de societate şi statut. 
(2) Societatea cu răspundere limitată se poate constitui şi prin actul de voință al unei singure persoane. În acest caz se întocmeşte numai 
statutul. 
(3) Contractul de societate şi statutul pot fi încheiate sub forma unui înscris unic, denumit act constitutiv. 
(4) Când se încheie numai contract de societate sau numai statut, acestea pot fi denumite, de asemenea, act constitutiv. În cuprinsul 
prezentei legi, denumirea act constitutiv desemnează atât înscrisul unic, cât şi contractul de societate şi/sau statutul societății. 
(5) În cazurile în care contractul de societate şi statutul constituie acte distincte, acesta din urmă va cuprinde datele de identificare a 
asociaților şi clauze reglementând organizarea, funcționarea şi desfăşurarea activității societății. 
(6) Actul constitutiv se încheie sub semnătură privată, se semnează de toți asociații sau, în caz de subscripție publică, de fondatori. 
Forma autentică a actului constitutiv este obligatorie atunci când: 
a) printre bunurile subscrise ca aport la capitalul social se află un imobil; 

La data de 13-06-2011 Lit. a) a alin. (6) al art. 5 a fost modificată de pct. 2 al art. 10, Secțiunea a 3-a, Cap. II din LEGEA nr. 71 din 3 
iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 409 din 10 iunie 2011. 

b) se constituie o societate în nume colectiv sau în comandită simplă; 
c) societatea pe acțiuni se constituie prin subscripție publică. 
(7) Actul constitutiv dobândeşte dată certă şi prin depunerea la oficiul registrului comerțului. 
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