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D o c t ri nă

The social contribution is a patrimonial contribution of the the founder to the 

social capital formation, and the capital is the original heritage which helps the 

company to start it’s way. There are legal settlements about the assets, their 

valuation, terms of transmission, the rights submitted, the consequences of 

delay. Considering the general terminology of the legal settlements, the author 

makes analysis, gives interpretations, makes suggestions for the exactly under-

standing of the legal texts and their proper application.

Sediul materiei

Societatea comercială în calitate de persoană juridică 
de drept privat se poate manifesta în circuitul civil ca 
veritabil subiect de drept doar dacă are în patrimoniu 
sufi ciente mijloace fi nanciare şi bunuri pentru a-şi re-
aliza scopul fi resc: a desfăşura activitate de întreprin-
zător şi a obţine benefi cii. Societatea comercială este 
înzestrată cu mijloace fi nanciare şi bunuri de către 
fondatorii săi, care, în totalitate, reprezintă patrimo-
niul originar cu care societatea porneşte la drum1. 
Principalele acte legislative care conţin dispoziţii ex-
prese referitor la aportul în capitalul social al societă-
ţilor comerciale sunt Codul civil, Legea nr.135/2007 
cu privire la societăţile cu răspundere limitată, Legea 
nr.1134/1997 cu privire la societăţile pe acţiuni. 
Dispunând de dreptul de a constitui societăţi co-
merciale, persoanele fi zice şi juridice participante la 
fondare au obligaţia de a transmite acestora valorile 
patrimoniale necesare realizării scopului. Totalitatea 
de valori patrimoniale pe care fondatorii se angajează 
prin actul de constituire să le transmită societăţii cu 
titlu de aport se desemnează prin sintagma juridică 
de capital social. Codul civil stabileşte că „fi ecare fon-
dator al societăţii comerciale trebuie să contribuie, în 
măsura stabilită de actul de constituire, la formarea ca-

pitalului social” (art.107), transmiţând cel puţin 40% 
din aportul subscris până la data înregistrării de stat 
(art.114) a societăţii, iar restul în cel mult 6 luni de la 
această dată (art.112). 
Noţiunea de aport. Termenul aport desemnează con-
tribuţia patrimonială a fondatorului la formarea ca-
pitalului social. În consens cu aceasta şi noţiunea de 
capital social se defi neşte ca o expresie valorică a tutu-
ror aporturilor monetare (în numerar) şi nemoneta-
re (în natură) cu care fondatorii societăţii comerciale 
contribuie la constituirea şi majorarea patrimoniului 
ei. Prin aport2 se înţelege suma de bani sau bunul pe 
care asociatul se obligă să-l transmită societăţii care se 
constituie. Un asociat se poate obliga să aducă în soci-
etate mai multe aporturi. De exemplu, aport în nume-
rar şi aporturi care au ca obiect bunuri corporale sau 
incorporale. 
Capitalul social, format din aporturile asociaţilor, ara-
tă nivelul minim al activelor proprii pe care societatea 
trebuie să le deţină. Banii, valoarea bunurilor trans-
mise cu titlul de aport şi chiar creanţele faţă de asoci-
aţii care nu au vărsat deplin aportul, formează activul 
net şi se indică în bilanţul societăţii la activ. Pe de altă 
parte, capitalul social ca sumă valorică a aporturilor 
se indică la pasiv, arătând sursa de unde vin aporturi-
le, califi cându-se datorie a societăţii faţă de fondatorii 
(asociaţii) săi, datorie care poate fi  onorată după sati-
sfacerea cerinţelor creditorilor şi doar în caz de redu-
cere a capitalului sau lichidare a societăţii. 
Societăţile comerciale, prin dispoziţia art.112 alin.(1) 
C.civ. sunt obligate să menţină activele nete la nivelul 
capitalului social toată perioada existenţei sale3. Pen-
tru a asigura un control public asupra respectării de 
către societate a acestei cerinţe, legiuitorul obligă ca 
mărimea capitalului social să fi e înscrisă în actul de 
constituire4, iar nerespectarea acestei dispoziţii duce 
la nulitatea societăţii comerciale (art.110 alin.(2) lit.
c) C.civ.). Mărimea capitalului social va fi  obligatoriu 
înscrisă şi în registrul de stat al persoanelor juridice5. 
Luând în consideraţie angajamentul Republicii Mol-
dova de a-şi armoniza legislaţia cu cea a Uniunii Eu-
ropene, legislaţia naţională trebuie suplimentată cu 
prevederile Directivei nr.2009/101/CEE din 16 sep-
tembrie 20096 potrivit cărora societatea comercială 
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este obligată să indice pe fi ecare document emis pe su-
port de hârtie sau în oricare altă formă capitalul social 
subscris şi vărsat. Scopul principal al acestei prevederi 
este asigurarea potenţialilor parteneri de afaceri cu in-
formaţia necesară privind patrimoniul social şi even-
tualele riscuri pe care ei şi le asumă contractând cu 
societatea comercială. 
Nu este însă sufi cient ca în actul de constituire să se 
înscrie numai cifra globală a capitalului social; mai 
este necesar să se precizeze şi alte elemente de natură 
să-l confi gureze cât mai exact. Astfel, actul de consti-
tuire a societăţii în nume colectiv, pe lângă cuantumul 
capitalului social, va indica şi conţinutul capitalului so-
cial şi modul depunerii aporturilor, precum şi mărimea 
participaţiunilor fi ecărui asociat (art.122 C.civ.). Actul 
de constituire al societăţii în comandită trebuie să in-
dice expres conţinutul capitalului social şi modul de-
punerii aporturilor, precum şi mărimea şi modalitatea 
de modifi care a participaţiunilor fi ecărui comanditar în 
capitalul social (art.137 C.civ.). Actul de constituire a 
societăţii cu răspundere limitată trebuie să indice, pe 
lângă cuantumul capitalului social şi valoarea nomina-
lă a parţilor sociale a fi ecărui asociat (art.146 C.civ.), 
mărimea aporturilor asociaţilor, modul şi termenul de 
vărsare, valoarea bunurilor constituite ca aport în na-
tură şi modul de evaluare în cazul în care au fost făcu-
te asemenea aporturi (art.13 din Legea nr.135/2007 cu 
privire la societăţile cu răspundere limitată). Şi actul 
de constituire a societăţii pe acţiuni trebuie să indi-
ce mărimea aportului fi ecărui fondator şi numărul de 
acţiuni atribuit acestuia (art.157 C.civ.), precum şi fe-
lurile de aporturi la capitalul social” (art.41 din Legea 
nr.1134/1997 cu privire la societăţile pe acţiuni).
O condiţie esenţială pentru constituirea legală a soci-
etăţii este stabilirea corelaţiei dintre mărimea aportu-
rilor, mărimea participaţiunii şi cuantumul capitalului 
social. Suma totală a aporturilor nu poate fi  mai mică 
decât cuantumul capitalului social, participaţiunea nu 
poate fi  mai mare decât valoarea aportul, iar capitalul 
social trebuie să fi e egal cu valoarea nominală sumară 
a tuturor participaţiunilor (părţilor sociale, acţiuni-
lor7, cote părţi). 
Pentru unele societăţi comerciale, legiuitorul a stabilit 
un capital social minim. În acest caz, valoarea tuturor 
aporturilor fondatorilor nu poate fi  mai mică decât ca-
pitalul social indicat în actul de constituire, şi, cu atât 
mai mult, nu poate fi  mai mic decât cel indicat în lege. 
Astfel, societăţile cu răspundere limitată se constituie 
cu un capital de cel puţin 5400 lei (art.21 din Legea 
nr.135/2007), iar societăţile pe acţiuni − cu cel puţin 
20 000 de lei (art.40 alin.(2) Legea nr.1134/1997). 
În legi speciale se stabilesc proporţii sporite ale mini-
mului de capital social. De exemplu, băncile comer-

ciale se pot constitui doar dacă au depus în capitalul 
băncii cel puţin 100 milioane de lei8, casele de schimb 
valutar – cel puţin 500 000 lei9, companii de asigurare 
– cel puţin 15 milioane de lei10, fonduri de investiţii – 
cel puţin 1 milion lei11, bursele de mărfuri12 - cel puţin 1 
milion lei, burse de valori13 − cel puţin 500 mii lei, so-
cietăţii comerciale ce importă produse petroliere – cel 
puţin 8 milioane lei14; societăţi comerciale ce practică 
jocurile cu noroc15 după cum urmează: − 600000 lei 
pentru cazinouri; 250000 lei pentru loteriile naţiona-
le; 200000 lei pentru pariuri, sălile cu automate de joc; 
150000 lei pentru loteriile regionale; 50000 lei pentru 
jocurile de abilitate; 25000 lei pentru automatele de 
joc; lombardurile16 − cel puţin 25000 dolari S.U.A. 
pentru localităţile municipale şi 15 mii dolari S.U.A. 
pentru localităţile rurale, conform cursului Băncii Na-
ţionale a Moldovei la data fondării lombardului; parti-
cipanţii profesionişti la piaţa valorilor mobiliare după 
cum urmează: companiile de brokeri – cel puţin 400 
000 lei; companiile de dealer – cel puţin 800000 lei, 
registratorii independenţi şi depozitarii centrali – cel 
puţin 700 000 lei17 etc.
Scopul principal urmărit de legiuitor la stabilirea ca-
pitalului social este protecţia intereselor potenţialilor 
contractanţi, precum şi a celor care vor intra în ra-
porturi juridice patrimoniale cu societatea. Mărimea 
capitalului social indică la mărimea riscului fondato-
rilor. Cu cât este mai mare riscul fondatorilor, cu atât 
este mai mare încrederea potenţialilor parteneri de 
afaceri în corectitudinea gestiunii societăţii şi siguran-
ţa în onorarea obligaţiilor asumate de către aceasta. 

Obligaţia de vărsare a aporturilor

O etapă indispensabilă constituirii societăţii comer-
ciale este formarea capitalului ei social. Formarea ca-
pitalului social este operaţiunea fi nanciară, contabilă 
şi juridică, constând, pe de o parte, în stabilirea cifrei 
care va fi gura, cu titlu de capital social, în actul consti-
tutiv al unei societăţi comerciale determinate şi, ulte-
rior, în pasivul bilanţului contabil, iar pe de altă parte, 
în efectuarea de către asociaţi a aporturilor în nume-
rar şi în natură, de valoare egală cu acea cifră18.
Potrivit art.112 alin.(2) C.civ., capitalul social ... se 
formează prin aporturile fondatorilor exprimate în lei. 
Dispoziţia precitată stabileşte că aportul nemonetar 
cât şi cel făcut în monedă străină trebuie exprimat în 
lei moldoveneşti pentru a asigura legalitatea şi corec-
titudinea ţinerii evidenţei contabile19, stabilirii pro-
porţiei participării fi ecărui fondator la capitalul social 
şi calculării dividendelor. Actele legislative stabilesc 
cerinţe privind capitalul social minim, proporţia mi-
nimă a aporturilor iniţiale şi termenul limită de văr-
sare a acestora şi, desigur, consecinţele ce survin dacă 
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aceste dispoziţii nu sunt respectate. În rest, mărimea 
capitalului social a unei anumite societăţi, mărimea 
aportului fi ecărui asociat al ei, termenul maxim de 
vărsare a aporturilor altul decât cel indicat în lege, se 
stabileşte de actul de constituire al societăţii. 

Forma aportului

În calitate de aport la capitalul social al societăţii co-
merciale pot fi  aduse orice bunuri afl ate în circuitul 
civil, bunuri care pot fi  valorifi cate economic20. Aceas-
tă concluzie rezultă din dispoziţii exprese ale actelor 
legislative. Astfel, „în calitate de aport la patrimoniul 
societăţii comerciale pot servi mijloace băneşti, valori 
mobiliare, alte bunuri21 sau drepturi patrimoniale” 
(art.106 alin.(4) C.civ.), „aportul la capitalul soci-
al este considerat a fi  în bani, dacă actul de constitu-
ire nu prevede altfel” (art.113 alin.(1) C.civ. şi art.22 
Legea nr.135/2007), „aportul în natură la capitalul 
social ... are ca obiect orice bunuri afl ate în circuitul 
civil” (art.114 alin.(1) C.civ. şi art.23 alin.(1) Legea 
nr.135/2007); „aportul la capitalul social pot fi  mij-
loace băneşti, valorile mobiliare, alte bunuri, inclusiv 
drepturi patrimoniale, obligaţiile (datoriile) societăţii 
faţă de creditori” (art.41 alin.(1) Legea nr.1134/1997). 
Aceste dispoziţii permit clasifi carea aporturilor la ca-
pitalul social în aporturi în numerar, numite şi mone-
tare (în bani) şi aporturi nemonetare (în natură şi în 
industrie).
a) Aportul monetar (în numerar). Potrivit art.113 
alin.(1) C.civ., aportul la capitalul social se conside-
ră în bani dacă actul de constituire nu prevede altfel. 
Această dispoziţie înlătură orice dubii ale actului de 
constituire, stabilind că, dacă din conţinut nu rezultă 
cert o anumită formă a aportului, asociatul va datora 
aport în numerar. Aporturile în numerar ale persoa-
nelor fi zice şi juridice din Republica Moldova se fac 
numai în monedă naţională. Această concluzie deri-
vă din Legea nr.1232/1992 cu privire la bani, potrivit 
căreia moneda naţională, leul, este unicul instrument 
de plată pe teritoriul Republicii Moldova. Acelaşi lu-
cru rezultă din dispoziţiile art.4 alin.(4) din Legea 
cu privire la investiţii în activitatea de întreprinzător 
nr.81/2004: „investitorii autohtoni fac investiţii sub for-
mă de mijloace băneşti numai în monedă naţională a 
Republicii Moldova” şi art.583 C.civ. „obligaţia pecuni-
ară se exprimă în monedă naţională” (alin.(1)) şi „dacă 
obligaţia pecuniară exprimată în valută străină trebuie 
executată pe teritoriul ţării, executarea poate fi  făcută 
în monedă naţională, cu excepţia cazului când executa-
rea în monedă străină a fost stipulată expres”. 
Persoanele fi zice şi juridice străine, cetăţenii Republi-
cii Moldova şi apatrizii cu domiciliul în statele străine 
pot face aport în numerar în monedă străină. Apor-

tul vărsat în monedă străină trebuie să aibă expresie 
şi în lei moldoveneşti pentru a calcula corect fracţiu-
nea din capitalul social ce-i revine fondatorului stră-
in. Convertirea în lei a aportului în monedă străină 
se face la cursul Băncii Naţionale a Moldovei la mo-
mentul executării obligaţiei (art.583 alin.(2) C.civ.). În 
cazul în care rata de schimb după semnarea actului 
de constituire se modifi că, riscul acestei modifi cări îl 
suportă asociatul, inclusiv în cazul întârzierii vărsării 
aportului. 
Aportul monetar va fi  vărsat prin depunerea nume-
rarului pe contul provizoriu deschis special pentru 
constituirea societăţii sau pe calea transferului ban-
car, fără a exista o diferenţă între acestea. În literatura 
juridică s-a susţinut ideea ca în calitate de aport mo-
netar să fi e admise şi cecurile ca o „monedă scriptu-
rală”22. 
Cu privire la proporţia raportului dintre aportul mo-
netar şi nemonetar, urmează a se reţine că art.113 
alin.(3) C.civ. obligă că „la data înregistrării societăţii 
comerciale, fi ecare asociat trebuie să verse în numerar 
cel puţin 40% din aportul subscris dacă legea sau actul 
de constituire nu prevede o proporţie mai mare”. Din 
această dispoziţie rezultă două concluzii: a) în contul 
provizoriu al societăţii comerciale în constituire tre-
buie să fi e vărsate în numerar cel puţin 40% din capi-
talul social subscris; b) fi ecare asociat trebuie să trans-
mită cel puţin 40% în numerar din mărimea aportului 
subscris de el. Legea sau actul constitutiv poate stabili 
o proporţie mai mare, în două variante: a) aportul în 
numerar să fi e mai mare de 40%; b) aportul, indife-
rent de formă, să fi e mai mare de 40%, adică de cel 
puţin 40% în numerar, iar ceea ce depăşeşte să fi e în 
natură. Dar, trebuie de ţinut cont că aportul în natură 
nu poate fi  transmis decât după înregistrarea societăţii 
şi dobîndirea de către aceasta a calităţii de subiect de 
drept. 
Excepţie de la regula menţionată sunt dispoziţiile 
art.158 C.civ. şi art.34 din Legea nr.1134/1997, potrivit 
cărora fondatorii societăţii pe acţiuni sunt obligaţi să 
plătească acţiunile subscrise până la înregistrarea so-
cietăţii, dacă aportul este în numerar sau în termen de 
30 de zile de la înregistrarea de stat dacă aportul este 
în natură. Legea instituţiilor fi nanciare nr.550/199523 
stabileşte, la art.14, că acţiunile instituţiei fi nanciare se 
plătesc integral cu mijloace băneşti. Legea nr.62/2008 
privind reglementarea valutară la art.44 prevede în 
mod similar că suma minimă a aporturilor băneşti 
în capitalul social al casei de schimb valutar care 
vor constitui mijloacele băneşti circulante destinate 
efectuării operaţiunilor de schimb valutar în nume-
rar cu persoane fi zice, se stabileşte la valoarea de 500 
000 lei. Cerinţe speciale faţă de societăţile comercia-
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le cu privire la aportul în numerar găsim şi în Legea 
1204/1997 cu privire la fondurile de investiţii24, Legea 
nr. 407/2006 cu privire la asigurări25 etc.
b) Aportul nemonetar. Aportul nemonetar poate fi  
făcut în natură, adică în industrie (muncă şi servicii) 
sau în bunuri. 
Aportul în muncă şi servicii numit în literatura juri-
dică şi aport în industrie, constă în faptul că asociatul 
promite să efectueze în societate o activitate personală 
(o muncă, sau un serviciu), având în vedere compe-
tenţa şi califi carea sa26. 
Art.113 alin.(2) C.civ. stabileşte o regulă certă: pre-
staţiile în muncă şi serviciile depuse la înfi inţarea 
societăţii comerciale şi pe parcursul existenţei ei nu 
pot constitui aport la formarea sau majorarea capita-
lului social. Aceeaşi regulă se desprinde şi din art.41 
alin.(11) din Legea nr.1134/1997, potrivit căreia nu 
pot fi  aporturi la capitalul social evaluarea în bani a 
activităţii fondatorilor pentru înfi inţarea societăţii, 
precum şi a activităţii de muncă a acţionarilor care lu-
crează în societate.
În acelaşi sens este formulată şi dispoziţia art.114 
alin.(4) C.civ., potrivit căreia asociaţii în societatea în 
nume colectiv şi asociaţii comanditaţi se pot obliga la 
prestaţii şi la servicii cu titlu de aport social, care însă 
nu constituie aport la formarea şi la majorarea capita-
lului social. Din art.114 alin.(4) C.civ. rezultă că legiu-
itorul distinge „aportul social” de „aportul la capitalul 
social”. În acest sens, asociatul societăţii de persoane 
poate munci şi aduce plusvaloare societăţii prin efor-
tul său personal, acesta însă nu majorează fracţiunea 
din capitalul social ce revine acestui asociat. Munca 
efectuată pentru societate sau serviciul prestat în in-
teresul acesteia de către asociatul societăţii în nume 
colectiv sau de către comanditat poate fi  luată în con-
sideraţie doar la împărţirea benefi ciului, acordându-i 
acestuia o proporţie mai mare decât fracţiunea deţi-
nută în capitalul social.
Aportul în natură se consideră aportul în bunuri, 
adică în lucruri (obiecte corporale – mobile şi imo-
bile) şi/sau drepturi patrimoniale, numite şi bunuri 
incorporale. În această din urmă categorie se includ şi 
drepturile de proprietate intelectuală. Obiect al apor-
tului în natură la capitalul social pot fi  bunuri afl ate 
în circuitul civil (art.114 C.civ.) şi, respectiv, nu pot fi  
aportate bunurile care nu sunt în circuitul civil, pre-
cum şi altele expres prevăzute de lege27.
Bunurile care se transmit ca aport trebuie să fi e utile, 
adică să fi e posibilă folosinţa în procesul de activitate 
a societăţii. Numai bunurile care se folosesc în activi-
tatea de întreprinzător a societăţii, fac efi cientă activi-
tatea acesteia, aducându-i plusvaloare şi benefi cii. De 
exemplu, nu este util pentru activitatea unei societăţi 

de transport o operă de pictură clasică sau un lingou 
de aur, bunuri care, deşi ar putea să valoreze foarte 
mult, însă ele nu pot fi  utilizate în activitatea de între-
prinzător de transport de mărfuri şi persoane, iar prin 
utilizarea acestora nu se obţine profi t. 
Bunurile care se transmit în capitalul social trebuie să 
fi e descrise şi identifi cate cu maximă precizie28 în actul 
de constituire, pentru ca ulterior, după înregistrarea 
societăţii ,să poată fi  recepţionată de către administra-
torul societăţii care se constituie. 
Aport în obiecte corporale. Bunurile aportate în ca-
pitalul social pot fi  corporale, sub formă de imobile 
(terenuri, construcţii), mijloace de transport, tehnică 
de calcul, utilaje şi mijloace de producţie cu diversă 
destinaţie.
Aportul în natură constă în transferarea de către fon-
dator a drepturilor exclusive sau relative asupra bu-
nurilor. Bunurile se consideră transmise cu titlu de 
proprietate dacă actul de constituire nu prevede altfel 
(art.114 alin.(2) C.civil). Această dispoziţie prezumă 
transmiterea proprietăţii pentru cazul în care din ac-
tul constitutiv nu rezultă cert dreptul cu care a fost 
transmis bunul. În sensul acestei dispoziţii, prin titlu 
de proprietate se înţelege nu numai dreptul de pro-
prietate asupra bunurilor corporale, dar şi dreptul de 
proprietate intelectuală asupra bunurilor incorporale.
Dacă a fost transmis cu drept de proprietate, bunul 
iese din patrimoniul fondatorului şi intră în cel al 
societăţii. Vărsarea aportului nemonetar în capitalul 
social înseamnă transmiterea acestuia către adminis-
tratorul societăţii şi punerea lui la dispoziţia acestuia 
pentru ca societatea să-şi realizeze dreptul de posesie, 
folosinţă şi dispoziţie, sau să tragă într-un alt fel foloa-
sele şi utilităţile pe care urmează să le producă bunul 
aportat. Pentru aportul vărsat la formarea capitalului 
societăţii, fondatorul răspunde „conform regulilor pri-
vind răspunderea vânzătorului”29, adică ca şi vânzăto-
rul oferă garanţii pentru vicii şi evicţiune.
Bunul pe care fondatorii înţeleg să-l transmită în pro-
prietatea societăţii care se formează trebuie să aparţi-
nă acestor fondatori şi să facă parte din patrimoniul 
lor. O întreprindere de stat nu poate transmite bunu-
rile sale în capitalul social al unei societăţi comerciale, 
ori această persoană juridică nu este proprietară, este 
doar gestionară a bunurilor statului30. Dacă bunurile 
străine vor fi  transmise în capitalul social, societatea 
comercială nu poate lua fi inţă în mod legal; or, între-
prinderea de stat nu poate, fără autorizaţia fondato-
rului său să dea în arendă ori în gaj bunurile sale, să 
participe cu aceste bunuri la activitatea structurilor 
nestatale şi să investească mijloace în alte state, iar or-
ganul înregistrării de stat în baza art.7 alin.2 şi alin.3 
din Legea nr.220/2007 va solicita autorizaţia fondato-
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rului. Bunul afl at în proprietate comună pe cote părţi 
poate fi  transmis în capital social doar cu acordul tu-
turor proprietarilor (art.351 C.civ.) şi cu condiţia că 
fi ecăruia din ei li se va acorda câte o participaţiune sau 
mai multe din capitalul social al societăţii sau li se va 
acorda în coproprietate o singură participaţiune. 
Până la transmiterea bunului către societate, riscul va 
fi  suportat de către asociat, or, după cum este prevăzut 
în art.759 C.civ., riscul pieirii sau deteriorării fortuite 
a bunului este transferat cumpărătorului în momentul 
în care vânzătorul şi-a executat obligaţia de predare. 
După înregistrarea societăţii şi transmiterea legală a 
aportului în natură, societatea va suporta riscul piei-
rii lui fortuite ca un veritabil proprietar. Acest bun nu 
poate fi  urmărit de creditorii asociatului. Ultimul, la 
dizolvarea societăţii, nu poate avea dreptul să i se re-
stituie bunul, decât valoarea lui31. 
Bunurile pot fi  aportate în capitalul social şi cu drept 
de folosinţă. Aportul în folosinţă constă în punerea la 
dispoziţia societăţii a unui bun, pe termen determi-
nat, fără transmiterea dreptului de proprietate32. În 
acest caz, valoarea acestor bunuri nu intră în capitalul 
social, ultimul cuprinzând numai valoarea dreptului 
de folosinţă. Ca unitate de referinţă la evaluarea drep-
tului de folosinţă a unui bun poate servi cuantumul 
chiriei (arendei) pe care ar plăti-o în prealabil societa-
tea pentru utilizarea bunului transmis. Acest cuantum 
prezumabil reprezintă valoarea dreptului de folosinţă 
care se include în activul societăţii şi care reprezin-
tă contribuţia (aportul) proprietarului-fondator33 la 
capitalul social. În limita valorii acestui aport, fonda-
torului i se atribuie o parte socială sau un număr de 
acţiuni, care reprezintă contraechivalentul dreptului 
de folosinţă. Bunurile se transmit în folosinţă pentru 
un anumit termen şi nu se vor restitui decât la scaden-
ţa acestuia. În raporturile dintre aportatorul dreptului 
de folosinţă şi societate se aplică, în mod corespun-
zător, regulile chiriei (arendei). Aportatorul răspunde 
faţă de societate ca şi locatorul faţă de locatar. În cazul 
pieirii fortuite a bunului dat în folosinţă, prejudiciul 
este suportat de fondatorul proprietar, care rămâne 
obligat în faţa societăţii cu valoarea dreptului de folo-
sinţă nevalorifi cat34. 
Aportul în imobile. Pentru a determina dacă fondato-
rul societăţii comerciale care intenţionează să trans-
mită un imobil cu titlu de aport este proprietarul aces-
tuia, sau are un alt drept de dispoziţie asupra acestuia, 
trebuie să fi e consultat Registrul de imobile35. Trans-
miterea imobilului se face în baza titlului deţinut, con-
fi rmat prin extrasul din registrul de imobile. 
Imobilul aportat trebuie să fi e identifi cat în actul de 
constituire al societăţii, prin indicarea adresei (locali-
tatea, strada, numărul edifi ciului şi desigur a numărul 

cadastral), iar după caz, se va anexa planul geometric, 
planul cadastral, raportul de evaluare a bunului imobil 
etc. Dacă fondatorul intenţionează să transmită doar 
o parte din imobil, aceasta trebuie să fi e determinată, 
indicându-se cota din dreptul asupra bunului ce va 
fi  transmisă, sau se va cere că fondatorul să formeze 
un nou bun imobil36. Dacă fondatorul va transmite 
încăperi separate, acestea, de asemenea, urmează a fi  
identifi cate în aşa fel, încât să se poată cert determina 
clădirea, etajul unde acestea se afl ă, precum şi alte ele-
mente care ar permite o identifi care clară.
În cazul în care bunul aportat se afl ă în proprietate 
comună în devălmăşie, transmiterea poate fi  făcută 
doar cu acordul comun al soţilor coproprietari şi cu 
condiţia că fi ecare din ei va avea calitatea de fondator. 
Această concluzie îşi are temeiul în coroborarea dis-
poziţiilor art.150 şi art.369 alin.(2) C.civ.
Imobilele identifi cate în actul de constituire se preiau 
de către societate doar după dobândirea calităţii de 
subiect de drept şi înregistrarea ei în Registrul persoa-
nelor juridice. La transmitere, administratorul socie-
tăţii va inspecta imobilul în sensul corespunderii lui 
stării şi calităţii indicate în actul de constituire şi îl va 
lua sub puterea societăţii, semnând cu fondatorul care 
îl predă un act de predare – primire. Concomitent, 
administratorul va înregistra în Registrul de imobile 
dreptul transmis, fi nalizând prin aceasta obligaţia de 
vărsare a aportului. Dreptul de proprietate asupra bu-
nurilor imobile aportate i-a naştere pentru societate 
de la data înscrierii denumirii societăţii în Registrul 
de imobile în calitate de titular al acestui drept (C.civ, 
art.290, 321, 499). Actul juridic în temeiul căreia so-
cietatea devine proprietară este actul ei de constituire 
înregistrat mai întâi în Registrul persoanelor juridi-
ce şi apoi în Registrul de imobile. Înregistrarea tran-
sferului dreptului de proprietate asupra imobilelor 
se face în baza actului de constituire şi în baza altui 
act adiţional37 prin care se face transmiterea efectivă 
precum şi în baza Legii cadastrului bunurilor imobile 
nr.1543/199838.
Mijloacele de transport. Mijloacele de transport care 
urmează a fi  transmise în capitalul social trebuie să fi e 
identifi cate şi, desigur, să aparţină fondatorului. Le-
am evidenţiat separat pentru a explica că aceste bunuri 
sunt supuse înregistrării, şi că lor li se aplică regulile 
similare imobilelor. Mijloacele de transport se înre-
gistrează în Registrul Transporturilor. Registrul trans-
porturilor39 este un sistem informaţional automatizat 
unic, care cuprinde informaţia tehnică, economică şi 
juridică despre mijloacele de transport auto şi moto, 
tractoarele, maşinile şi mecanismele specializate pen-
tru construirea drumurilor, pentru ameliorări, maşini 
agricole şi mecanisme, remorci pentru ele, navele fl o-
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tei de capacitate mică, agregatele staţionare şi mobile 
avînd motoare cu ardere internă şi unele agregate nu-
merotate, precum şi despre posesorii acestora. Pentru 
corectitudinea transmiterii în capitalul social a unor 
astfel de bunuri, evitarea unor litigii dintre asociaţi, 
trebuie consultat registrul transporturilor şi ulterior 
de efectuat înregistrările cuvenite în el, similar imo-
bilelor. 
Utilaje, unităţi de tehnică şi alte bunuri corporale. 
Orice alte utilaje, tehnică sau bunuri corporale pot fi  
transmise în capitalul social dacă fondatorii conside-
ră că ele vor fi  de folos în viitoarea activitate de în-
treprinzător. Spre deosebire de imobile şi mijloace de 
transport, a căror transmitere trebuie să se facă prin 
înmatricularea obiectelor şi drepturilor societăţii în 
registrele publice, celelalte bunuri corporale se trans-
mit doar prin act de predare-primire semnat de către 
fondatorul care transmite obiectul aportat şi persoana 
responsabilă a societăţii comerciale care îl primeşte. 
Este răspândită practica transmiterii în capitalul so-
cial a tehnicii şi utilajelor de către persoane străine, 
califi cate ca investitori străini. Legiuitorul a stabilit 
facilităţi pentru investitorii străini, eliberându-i de 
plata taxei vamale40 şi a taxei pe valoare adăugată41, 
dacă importă bunuri care urmează a fi  transmise în 
capitalul social. Eliberarea investitorilor de plata taxe-
lor indicate se face în baza Regulamentului cu privire 
la modul de aplicare a facilităţilor fi scale stabilite în 
art.103 alin.(1) pct.23) al Codului fi scal nr.1163-XIII 
din 24 aprilie 1997 şi art.28 lit.q) al Legii cu privire 
la tariful vamal, nr.1380-XIII din 20 noiembrie 1997, 
aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.102/2007. 
Drepturile patrimoniale. În capitalul social al socie-
tăţii comerciale pot fi  transmise, alături de bunurile 
corporale, şi drepturile patrimoniale (art.106 alin.(4) 
C.civ.). În calitate de drepturi patrimoniale pot fi  ca-
lifi cate dreptul de creanţă, valorile mobiliare emise de 
societatea pe acţiuni, părţile sociale în capitalul socie-
tăţilor cu răspundere limitată, drepturile de folosinţă 
a bunurilor materiale cum ar fi  dreptul de uzufruct, 
dreptul de superfi cie, drepturile de proprietate inte-
lectuală (dreptul asupra mărcii, asupra desenelor şi 
modelelor industriale, asupra invenţiilor) şi alte drep-
turi patrimoniale transmisibile.
Creanţe. Din generalitatea termenelor de „bun” şi 
„drepturi patrimoniale” folosite în textele legale se 
trage concluzia, că în calitate de aport la capitalul so-
cial pot fi  transmise şi creanţele. Din art.114 alin.(7), 
coroborat cu alin.(3) din C.civ., rezultă că aportul 
în creanţe se admite numai în societăţile de persoa-
ne (societăţile în nume colectiv şi în comandită) şi 
se consideră vărsat doar după ce societatea a obţinut 
plata sumei de bani care face obiectul creanţei. Ceea 

ce înseamnă că, până la obţinerea aportului în bani 
,asociatul rămâne dator şi răspunde personal de vărsa-
rea aportului. Dacă suma de bani obiect al creanţei nu 
va fi  transmisă, ea va putea fi  încasată de la asociatul 
cedent şi nu de la terţul cesionar; or, asociatul va fi  
califi cat ca fi ind în întârziere şi chiar va putea fi  exclus 
din societate. Permiterea aportului în creanţe în soci-
etăţile de persoane se datorează încrederii pe care o au 
asociaţii unul faţă de altul şi răspunderii nelimitate a 
acestora pentru obligaţiile sociale. 
După cum s-a menţionat, art.114 alin.(3) C.civ. pre-
vede că creanţele nu pot fi  obiect al aportului nici la 
formarea şi nici la majorarea capitalului social al so-
cietăţilor pe capitaluri, avându-se în vedere societăţile 
pe acţiuni şi cu răspundere limitată. Admiterea unor 
astfel de operaţiuni ar duce la formarea unor societăţi 
cu capital fi ctiv ori a unor societăţi care de la fondare 
ar fi  implicate în litigii. Debitorul obligaţiei cedate este 
îndreptăţit să opună cesionarului toate excepţiile pe 
care le-a putut opune cedentului până la comunicarea 
cesiunii, excepţii de care societatea nou constituită ar 
putea să nu ştie. În legătură cu o astfel de cesiune ar 
putea apărea litigii între societate pe de o parte şi ce-
dentul şi cesionarul creanţei, pe de altă parte, şi, prin 
aceasta, s-ar afecta principiul realităţii capitalului so-
cial. În concluzie, reţinem că din acest motiv legiu-
itorul a interzis fondatorului de a transmite creanţa, 
acesta păstrând posibilitatea să încaseze el însuşi suma 
de bani de la debitor şi apoi să o verse în capitalul so-
cial. Din aceleaşi motive, în literatura juridică s-a afi r-
mat că nu pot fi  obiect al aportului tratele sau biletele 
la ordin. Autorul acestei poziţii42 afi rmă că aportatorul 
(benefi ciar al efectelor tratei sau biletului la ordin) va 
avea opţiunea fi e de a andosa ordinul pentru societa-
tea în cauză devenind astfel garantul cambial al plăţii 
benefi ciului acesteia, fi e să încaseze el însuşi sumele la 
lichidare pe care apoi să le aporteze pur şi simplu în 
numerar. 
Valorile mobiliare şi părţile sociale. Reieşind din dis-
poziţiile Legii nr.1134/1997, dar şi a Legii nr.199/1998 
cu privire la piaţa valorilor mobiliare, sunt considera-
te valori mobiliare acţiunile şi obligaţiunile emise de 
către societăţile pe acţiuni. Având calitatea de bunuri 
afl ate în circuitul civil, valorile mobiliare pot fi  obiec-
tul oricăror acte juridice civile posibile, inclusiv şi pot 
fi  transmise în capitalul social. Posibilitatea transmi-
terii valorilor mobiliare şi a părţilor sociale în capita-
lul social rezultă din art.106 alin.(4) C.civ. ,dar şi din 
dispoziţia specială a art.26-1 din Legea nr.199/1998, 
potrivit cărora transferul direct de proprietate asupra 
valorilor mobiliare la deţinătorul de registru se admite 
în caz de ... depunere a valorilor mobiliare ca aport la 
capitalul social al unei societăţi comerciale. Depune-
rea valorilor mobiliare în capitalul social se fi nalizează 
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prin înregistrarea în registrul deţinătorilor de valori 
mobiliare ţinut de societatea emitentă sau de către re-
gistratorul independent. În registrul acţionarilor sau 
obligaţionarilor se înscrie denumirea societăţii în ca-
pitalul social al căreia au fost transmise valorile mo-
biliare şi de la această dată ea dobândeşte calitatea de 
acţionar în locul fondatorului care le-a aportat. 
Reieşind din dispoziţiile art.149-153 C.civ. şi art.24-30 
din Legea nr.135/2007 cu privire la societăţile cu răs-
pundere limitată ,partea socială poate fi  transmisă de 
la o persoană la alta cu transferarea implicită a dreptu-
rilor incorporate în ea. Vărsarea aportului în capitalul 
social care are ca obiect o parte socială se consideră 
efectuată doar dacă sau făcut înregistrările cuvenite în 
Registrul de stat al persoanelor juridice în care este 
înmatriculată societatea a cărei parte socială a fost ce-
sionată. 
Drepturile de proprietate intelectuală: obiect al aportu-
lui la capitalul social. În calitate de obiect al aportului 
la capitalul social, în condiţiile legii, pot fi  transmise 
dreptul asupra mărcii 43, dreptul asupra desenelor şi 
modelelor industriale 44, dreptul asupra invenţiilor45 şi 
alte drepturi.

Evaluarea aportului

O condiţie esenţială care trebuie respectată la trans-
miterea aporturilor în natură este evaluarea lor corec-
tă care, potrivit reglementărilor existente, se face în 
funcţie de preţurile libere existente pe piaţă, aprobate 
de fondatori, până la semnarea şi autentifi carea acte-
lor constitutive. Pentru a evita antagonismele dintre 
asociaţii care depun aporturi băneşti şi cei care depun 
aporturi în natură, dar şi pentru protecţia intereselor 
asociaţilor şi terţilor, legiuitorul a elaborat mecanisme 
juridice de evaluare a aporturilor în natură. Adică, se 
are în vedere impunerea ca bunurile să fi e evaluate de 
un expert independent şi care poartă propria răspun-
dere pentru evaluarea corectă a obiectelor ce urmează 
a fi  aportate; totuşi ultimul cuvânt aparţine adunării 
asociaţilor. Cei care nu sunt de acord cu evaluarea 
aportului în natură, pot renunţa la calitatea de fonda-
tor al societăţii.
Legislaţia naţională conţine mai multe dispoziţii cu 
privire la evaluarea şi aprobarea valorii aportului în 
natură, care uneori par a fi  contradictorii. Astfel, 
− evaluarea în bani a aportului membrului la socie-

tatea comercială se efectuează prin acordul fonda-
torilor societăţii şi este susceptibilă unui control 
independent exercitat de experţi (audit) (art.106 
alin.(4) C.civ.);

− valoarea aportului în natură la capitalul social al 
societăţii comerciale se aprobă de adunarea gene-
rală (art.114 alin.(6) C.civ.);

− aporturile în natură se evaluează în bani de către 
un evaluator independent şi se aprobă de adunarea 
generală a asociaţilor. Actul de constituire al soci-
etăţii poate prevedea evaluarea aportului în natură 
nemijlocit de către adunarea generală a asociaţi-
lor, fără antrenarea evaluatorului, iar în cazul di-
vergenţelor dintre asociaţi asupra sumei evaluării 
- transmiterea dreptului de evaluare unui evaluator 
independent (art.23 din Legea nr.135/2007);

− aportul în natură al asociatului unic va fi  evaluat 
de un evaluator independent (art.18 alin.(3) Legea 
nr.135/2007);

− valoarea de piaţă a aporturilor nebăneşti se apro-
bă prin hotărîrea adunării constitutive sau a adu-
nării generale a acţionarilor ori prin decizia con-
siliului societăţii, pornindu-se de la preţurile pieţei 
organizate publicate la data transmiterii acestor 
aporturi. Valoarea de piaţă a aportului nebănesc 
în capitalul social al societăţii se aprobă în temeiul 
raportului organizaţiei de audit sau al unei alte or-
ganizaţii specializate care nu este persoană afi liată 
a societăţii (Legea nr.1134/1997); 

− sunt supuse evaluării obligatorii bunurile care 
se transmit „în calitate de contribuţie în capi-
talul social al întreprinderilor (art.5 din Legea 
nr.989/2002).

Legea nr.989/2002 cu privire la activitatea de evalu-
are46 prevede că evaluarea urmează a fi  efectuată de 
experţi, în primul rând, specialişti în domeniul de 
utilizare a bunului respectiv47; în al doilea rând, in-
dependenţi faţă de societatea care se constituie şi faţă 
de fondatorul care face acest aport; în al treilea rând, 
răspunzător juridic pentru evaluarea eronată a bunu-
rilor care fac obiectul aportului, alături de persoana 
care transmite aportul. După cum a fost menţionat, 
Legea nr.989/2002 stabileşte că sunt supuse evaluării 
obligatorii obiectele transmise în calitate de contribuţie 
în capitalul social al întreprinderilor. Din această dis-
poziţie rezultă că toate bunurile, indiferent de com-
plexitate, de proporţia în capitalul social, de valoa-
rea economică şi de alte asemenea, care se transmit 
în capitalul social, să fi e supuse evaluării obligatorii, 
iar hotărârea defi nitivă aparţine totuşi fondatorilor. O 
soluţie similară se conţine în art.41 alin.(6) şi (7) din 
Legea nr.1134/1997, potrivit căreia, valoarea de piaţă 
a aporturilor nebăneşti se aprobă prin hotărîrea adu-
nării constitutive pornindu-se de la preţurile pieţei or-
ganizate publicate la data transmiterii acestor aporturi, 
iar valoarea de piaţă a aportului nebănesc se aprobă în 
temeiul raportului organizaţiei de audit sau al unei alte 
organizaţii specializate neafi liate societăţii. 
Codul civil conţine o dispoziţie mai maleabilă, potrivit 
căreia evaluarea în bani a aportului în natură se face 
prin acordul fondatorilor şi este susceptibilă unui con-
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trol independent exercitat de experţi (audit) (art.106 
alin.(4). Rezultă că cei care decid asupra valorii apor-
tului sunt totuşi fondatorii, fapt confi rmat expres de 
art.114 alin.(6) C.civ., deşi evaluarea poate fi  făcută şi 
de experţi independenţi, anterior semnării actului de 
constituire. 
Concluzia experţilor cu privire la valoarea bunului 
aportat la capitalul social se refl ectă în raportul de eva-
luare întocmit conform art.11 din Legea nr.989/2002, 
iar valoarea estimativă a bunului indicată în acest ra-
port serveşte temei pentru înscrierea în actul de con-
stituire48. 
Dacă evaluarea aportului în natură s-a făcut în mod 
exagerat, atribuindu-se bunului transmis o valoare 
mai mare decât cea reală, asociatul care a transmis 
bunul şi evaluatorul răspund solidar faţă de societate 
în limitele supraevaluării. Această răspundere este sta-
bilită doar pentru fondatorul societăţii cu răspundere 
limitată (art.23 din Legea nr.135/2007); o astfel de răs-
pundere, însă, este necesară pentru toate formele de 
societate49. Societatea prejudiciată poate încasa banii 
de la oricare dintre cei doi debitori (expert şi asociat), 
satisfăcând apoi cerinţele creditorilor săi. Cerinţa so-
cietăţii de a încasa diferenţa dintre valoarea transmisă 
şi cea necesară se prescrie în termen de 3 ani de la data 
evaluării.
Termenul de vărsare a aporturilor. Membrii societă-
ţii comerciale sunt obligaţi să transmită aportul (par-
ticipaţiunea)50 la capitalul social în ordinea, mărimea 
şi termenele prevăzute de actul de constituire (art.116 
alin.(1) lit. a) C.civ.), dar nu mai târziu de termenul 
indicat în legislaţie. Art.112 alin.(3) din C.civ. stabi-
leşte regula potrivit căreia capitalul social se varsă51 
integral în cel mult 6 luni52 de la data înregistrării so-
cietăţii comerciale. De la această regulă sunt excepţii 
care se referă la societăţile comerciale cu asociat unic, 
la societăţile în comandită şi la societăţile pe acţiuni. 
Asociatul unic varsă integral aportul până la data înre-
gistrării societăţii comerciale (art.112 alin.(4) C.civ.), 
dacă s-a obligat la aport în numerar. Dacă asociatul 
unic intenţionează să constituie o societate cu răspun-
dere limitată, acesta este obligat să verse aportul mo-
netar până la înregistrare, iar cel nemonetar − în cel 
mult 30 de zile de la data înregistrării societăţii (art.18 
Legea nr.135/2007). 
La formarea capitalului social al societăţii în coman-
dită, comanditarul trebuie să verse cel puţin 60 % din 
capitalul subscris, iar restul – nu mai târziu de 6 luni 
de la data înregistrării.
Fondatorii societăţii pe acţiuni sunt obligaţi să verse 
aporturile monetare în contul achitării acţiunilor sub-
scrise la constituire până la înregistrare. Aporturile 
nemonetare se predau prin act de predare-primire de 

către fondatori către organul executiv al societăţii, în 
termen de o lună de la data înregistrării de stat a soci-
etăţii (art.158 C.civ., art.34 din Legea nr.1134/1997).
Fondatorul care a transmis aportul, dar şi societatea 
care l-a primit, trebuie să se asigure cu proba necesa-
ră care demonstrează că bunul aportat a fost transmis 
societăţii şi recepţionat de persoana împuternicită, iar 
în cazul în care transferul de drepturi trebuie să fi e 
înregistrat într-un registru, aceştia trebuie să se in-
tereseze ca această înregistrare să fi e făcută. Instanţa 
de recurs, la examinarea unei cauze civile, a constat 
că capitalul statutar nici nu a fost creat, nu s-au depus 
bani, iar apartamentul litigios a fost inclus ilegal drept 
capital statutar, cu violări ale prevederilor legii, ... ori, ... 
aporturile nebăneşti se predau cu proces-verbal de către 
fondatori organului executiv al societăţii, iar în actele 
cauzei nu există un asemenea proces-verbal (Hotărâ-
rea Plenului CSJ a Republicii Moldova din 31.03.2003 
nr.4-2ra/c-9/2003).
Efectele întârzierii vărsării sau nevărsării aportului. 
Încălcarea termenului de vărsare a aportului stabilit 
prin act de constituire sau lege are anumite consecinţe 
juridice. 
Potrivit art.113 C.civ., asociatului care nu a vărsat 
aportul în termenul stabilit i se va acorda un termen 
suplimentar de cel puţin o lună pentru vărsarea inte-
grală a aportului. Acordarea termenului suplimentar 
reprezintă o veritabilă punere în întârziere a debito-
rului. Asociatul pus în întârziere poate fi  obligat la 
executarea obligaţiei în natură, adică vărsarea aportu-
lui, excluderea din societate sau liberat de la vărsarea 
aportului. Dreptul de opţiune aparţine societăţii sau 
persoanei care se adresează cu cerere faţă de asociat. 
În cazul în care nu execută obligaţia de aport, asocia-
tul va fi  ţinut la plata daunelor interese (art.603 C.civ., 
art.22 alin.(5) din Legea nr.135/2007). Repararea pre-
judiciului cauzat prin întârziere sau printr-o altă exe-
cutare necorespunzătoare a obligaţiei, nu-l eliberează 
pe asociat de executarea obligaţiei în natură (art.602 
alin.(3) C.civ.). Mai mult ca atât, Legea nr.135/2007 
prevede că, asociaţii nu pot fi  eliberaţi de obligaţia de a 
vărsa aportul (art.22 alin.(7) şi că dreptul societăţii de 
a reclama aportul de la asociat se prescrie în termen 
de 3 ani de la înregistrarea de stat a societăţii (art.22 
alin.2). Dreptul de a cere executarea în natură, inclu-
siv prin intentarea unui proces judiciar, o are societa-
tea în calitate de creditor, precum şi oricare din aso-
ciaţi în baza art.113 C.civ. şi art.22 alin.(5) din Legea 
nr.135/2007. 
Excepţia de la executarea obligaţiei de aport în natură 
o constituie situaţia când datorită unor circumstanţe 
obiective, societatea pierde interesul pentru executare 
(art.602 alin.(3) C.civ.). Dacă obiectul aportului a fost 



R evista Institu tului  Naţional al Justiţiei  nr.1 ,  2011

4 2 I n s t i t u t u l  N aţ i o n a l  a l  J u s t i ţ i e i

un bun, creditorul ar putea pretinde echivalentul bă-
nesc al aportului (art.608 C.civ.), fără reducerea mări-
mii părţii sociale a celui pus în întârziere. 
În acelaşi scop, adunarea generală a asociaţilor soci-
etăţii cu răspundere limitată poate libera asociatul de 
obligaţia de vărsare a aportului, cu condiţia că s-a de-
cis reducerea capitalului social cu valoarea aportului 
nevărsat, iar asociatul pus în întârziere nu va putea 
participa la vot (art.57 alin.(3) Legea nr.135/2007). 
Liberarea de obligaţia de aport, însă, nu va fi  valabilă 
dacă prin ea se aduce atingere drepturilor şi intere-
selor persoanelor terţe. La această concluzie ne duce 
dispoziţiile art.19 şi art.46 din Legea nr.135/2007, 
care stabileşte că asociatul poate fi  urmărit în limita 
aportului nevărsat, precum şi pentru prejudiciile ca-
uzate prin întârziere, dacă o cer interesele creditori-
lor societăţii. Mai mult, legiuitorul permite încasarea 
prejudiciului cauzat de fondatori prin nevărsate şi în 
cazul în care însăşi societatea a renunţat la încasarea 
prejudiciului, dacă prin această renunţare se lezează 
interesele terţilor. 
Dacă asociatul pus în întârziere nu a fost liberat de 
obligaţia de a vărsa integral aportul şi nici nu a fost 
intentat un proces în revendicare a obiectului aportu-
lui, este posibilă iniţierea excluderii acestuia din so-
cietate. 
Potrivit regulii generale prevăzute la art.113 C.civ., 
„dacă nu varsă aportul nici în termenul suplimentar, 
asociatul pierde dreptul asupra părţii sociale şi asupra 
fracţiunii vărsate”. Prin această dispoziţie legiuitorul 
sancţionează asociatul pus în întârziere şi care nu şi-
a onorat obligaţia de aport ajunsă la scadenţă. Adică, 
totul ceea ce acest asociat a transmis anterior cu titlu 
de aport trece la societate cu titlu de acoperire a even-
tualului prejudiciu, iar participaţiunea lui la capitalul 
social se stinge. Această soluţie este valabilă pentru 
toate societăţile comerciale, cu excepţia societăţilor 
cu răspundere limitată. Asociatului exclus din socie-
tatea cu răspundere limitată i se restituie o parte din 
valoarea aportului după reţinerea sumelor cu titlu de 
acoperire a prejudiciului.
Asociatul pus în întârziere poate fi  şi exclus din soci-
etate, fi e prin hotărârea adunării asociaţilor, fi e prin 
hotărârea instanţei de judecată. Asociaţii societăţii în 
nume colectiv şi al societăţii în comandită pot fi  ex-
cluşi prin hotărârea adunării generale. 
Asociatul societăţii cu răspundere limitată poate fi  ex-
clus doar prin hotărârea instanţei de judecată şi dacă 
reclamantul probează că pârâtului i s-a cerut în scris 
vărsarea aportului menţionat, i s-a stabilit un termen 
suplimentar de cel puţin o lună şi i s-a pus în vedere 
posibila excludere din societate53. 

Persoana interesată în excludere este societatea cu 
răspundere limitată care va avea şi calitatea de rec-
lamant. Din numele societăţii poate acţiona, adică 
semna cererea de chemare în judecată şi a o depune în 
instanţă persoana care are calitatea de administrator. 
Administratorul poate acţiona din proprie iniţiativă 
sau în executarea hotărârii adunării generale. Legea 
acordă, de asemenea, fi ecărui asociat sau unui grup de 
asociaţi care şi-au onorat obligaţia de vărsare a apor-
tului, dreptul de a depune cerere în instanţă privind 
excluderea unui asociat. Asociaţii vor acţiona însă în 
numele societăţii şi nu în nume propriu. 
Asociatul exclus din societatea cu răspundere limitată 
pierde dreptul asupra fracţiunii vărsate şi asociatul nu 
poate cere restituirea aportului său, însă are dreptul la 
o despăgubire bănească egală cu valoarea părţii sale so-
ciale de la data excluderii. Despăgubirea nu reprezintă 
suma pe care asociatul a vărsat-o efectiv, ci suma 
valorică din activele nete ale societăţii proporţională 
valorii părţii sociale deţinute. Valoarea părţii sociale 
va fi  achitată asociatului în termen de 6 luni de la 
data excluderii lui, însă după reţinerea prejudiciului 
cauzat prin nevărsarea aportului. Asociatul exclus 
dispune de drepturi şi suportă riscuri patrimoniale 
până la data excluderii sale. Dacă din valoarea părţii 
sociale nu se acoperă prejudiciul, cel exclus va fi  ţinut 
la repararea prejudiciului ce excede valoarea aportu-
lui vărsat. Excluderea asociatului atrage modifi cările 
corespunzătoare în actul de constituire, inclusiv în 
Registrul persoanelor juridice.
Fondatorul societăţii pe acţiuni nu va putea fi  pus în în-
târziere în modul stabilit de art.113 C.civ. şi, respectiv, 
exclus din societate; or, nevărsarea aportului nemone-
tar în termen de 30 zile de la înregistrarea societăţii pe 
acţiuni în registrul persoanelor juridice nu va permite 
societăţii pe acţiuni să înregistreze prima emisiune 
de acţiuni la Comisia Naţională a Pieţei Financiare 
(art.38 Legea nr.1134/1997). Respectiv, societatea pe 
acţiuni nu va putea întocmi registrul acţionarilor, iar 
aceasta este un motiv temeinic pentru intentarea pro-
cesului judecătoresc de dizolvare şi lichidarea forţată a 
societăţii (art.98-1 din Legea nr.1134/1997). 
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Supreme de Justiţie a reţinut următoarele:

− reclamanta I.M. A cumpărat apartamentul la 18 august 1998, 
adică ulterior constituirii S.A. „Ativelis-Com”;

− în contractul de constituire a S.A. „Ativilis-COM” se indică 
că capitalul statutar al societăţii se împarte în cote egale şi 
constituie 126840 lei, cota fi ecăruia din fondatori constituie 
25%. Ulterior, în contractul de constituire suplimentar cu alt 
scris apare inscripţia precum că capitalul statutar în suma de 
126840 lei se depune “în mijloace imobiliare pe adresa str. Da-
cia,10, ap.128 „b”.

− din actele cauzei rezultă că SA „Ativelis-Com” nu a activat, 
capitalul statutar nici nu a fost creat, nu s-au depus bani, iar 
apartamentul litigios a fost inclus ilegal drept capital statutar, 
cu violări ale prevederilor Legii cu privire la societăţile pe ac-
ţiuni. 

− Potrivit prevederilor art.34 (5) din Legea privind societăţile pe 
acţiuni aporturile nebăneşti se predau cu proces-verbal de că-
tre fondatori organului executiv al societăţii. În actele cauzei 
nu există un asemenea proces-verbal, deci I.M. nu a transmis 
apartamentul litigios SA „Ativelis-Com”.

 Argumentul din recursul în anulare precum că fondatorii SA 
„Ativelis-Com” s-au înţeles verbal de a include în capitalul 
statutar al societăţii create apartamentul litigios nu are suport 
legal şi contravine prevederilor art.34 (5) din Lega privind so-
cietăţile pe acţiuni. Plenul Curţii Supreme de Justiţie a consi-
derat recursul Procurorului General neîntemeiat şi la respins 
cu menţinerea în vigoare a hotărîrilor judiciare adoptate an-
terior de către Curtea de Apel. (a se vedea Moldlex. practica 
judecătorească. Hotărîrea Plenului Curţii Supreme de Justiţie 
a Republicii Moldova nr.4-2ra/c-9/2003 din 31.03.2003). 

38 Monitorul Ofi cial al Republicii Moldova nr. 44-46, 1998.
39 Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr.1047/1999 cu 

privire la reorganizarea Sistemului informaţional automatizat 
de căutare „Automobilul” în Registrul de stat al transportu-
rilor şi introducerea testării a autovehiculelor şi remorcilor 
acestora //Monitorul Ofi cial al Republicii Moldova nr.126-127, 
1999. 

40 Potrivit art.28 din Legea nr.1380/1997 cu privire la tariful va-
mal se scutesc de plata taxei vamale activele materiale a căror 
valoare depăşeşte 3000 lei pentru o unitate şi al căror termen 
de exploatare depăşeşte un an, destinate includerii în capitalul 
statutar (social), în modul şi în termenele prevăzute de legis-
laţie. Modul de aplicare a facilităţii fi scale respective se stabi-
leşte prin regulamentul aprobat de Guvern. 

41 Potrivit art.103 alin.(23) din Codul Fiscal al Republicii Mol-
dova se scutesc de plata taxei pe valoarea adăugată activele 
materiale a căror valoare depăşeşte 3000 lei pentru o unitate 
şi al căror termen de exploatare depăşeşte un an, destinate in-
cluderii în capitalul statutar (social) în modul şi în termenele 
prevăzute de legislaţie. Modul de aplicare a facilităţii fi scale 
respective se stabileşte prin regulamentul aprobat de Guvern. 

42 C.Turuianu. Aportul în numerar. Studiu de drept comparat. 
Revista „Dreptul” nr.6 din 2007.

43 Legea nr.38/2008 privind protecţia mărcilor //Monitorul Ofi -
cial al Republicii Moldova nr.99-101/362 din 06.06.2008 preve-
de în art.25, 26,27 că drepturile asupra mărcii pot fi  transmise 
integral sau parţial prin cesiune şi prin contract de licenţă. 

44 Legea nr.161/2007 privind protecţia desenelor şi modelelor 
industriale //Monitorul Ofi cial al Republicii Moldova nr. 136-
140/577 din 31.08.2007, prevede la art.28 şi 29 că drepturile 
cu privire la desenul sau la modelul industrial pot fi  transmise 
integral sau parţial prin cesiune, contract de licenţă. 

45 Legea nr.50/2008 privind protecţia invenţiilor //Monitorul Ofi -
cial al Republicii Moldova nr.117-119/455 din 04.07.2008 pre-
vede în art.26-29 că cererea de brevet şi brevetul pot fi  trans-
mise sau pot constitui obiectul unor drepturi reale. Dreptul la 
brevet, dreptul la acordarea brevetului şi drepturile ce decurg 
dintr-o cerere de brevet sau dintr-un brevet pot fi  transmise în 
totalitate sau în parte. Transmiterea se poate face prin cesiune 
sau prin licenţă, exclusivă sau neexclusivă, ori prin succesiune 
legală sau testamentară. Cererea de brevet sau brevetul deţinut 
de o întreprindere pot fi  transmise independent de vînzarea 
întreprinderii. 

46 Monitorul Ofi cial al Republicii Moldova nr.102 din 2002.
47 De exemplu, specialist în piaţa imobiliară, mobiliară, proprie-

tate industrială, tehnică de calcul, altă tehnică şi tehnologii.
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48 Art.10 din Directiva a doua a Consiliului nr.77/91/CEE din 
13 decembrie 1976 de coordonare, în vederea echivalării, a 
garanţiilor impuse societăţilor în statele membre, în sensul 
art.58 al doilea paragraf din Tratat, pentru protejarea intere-
selor asociaţilor sau terţilor, în ceea ce priveşte constituirea 
societăţilor anonime şi menţinerea şi modifi carea capitalului 
acestora obligă statele membre să publice raportul de evalu-
are a aporturilor nemonetare făcute de experţi autorizaţi în 
modul stabilit de art.3 din Directiva întîa privind societăţile 
comerciale nr. 2009/101/CEE. 

49 O dispoziţie generală cu privire la răspunderea evaluatorului 
se conţine în art.24 din Legea nr.989/2002. 

50 Considerăm termenul participaţiune, utilizat în Codul civil 
art.106 alin.(1) şi art.116 alin.(1) lit. a), ca fi ind neadecvat. 
Corect ar fi  fost termenul aport. Termenul de participaţiune 
poate fi  utilizat în calitate de generic ce ar include noţiunile: 
parte socială, în societatea cu răspundere limitată, acţiune, în 
societatea pe acţiuni, parte de interes, în societatea în nume 
colectiv sau în comandită, de cotă de participaţiune, în coo-
perativa de producţie etc. Anume acest înţeles îl are termenul 
participaţiune la art.108 alin.(1) lit.d) şi în art.146 alin.(2) lit.
b) al Codului civil.

51 Prin vărsare se înţelege operaţiunea de depunere a banilor pe 
contul provizoriu al viitoarei societăţi sau pe contul de decon-
tări al societăţii, iar dacă aportul constă din bunuri, se înţelege 
transmiterea lor, prin act de predare – primire, de către asoci-
at sau de reprezentantul acestuia către reprezentantul societă-
ţii. Dacă se transmit bunuri pasibile de înregistrare (imobile, 
acţiuni, obligaţiuni, mijloace de transport, mărci comerciale 
sau de producţie, desene şi modele industriale etc.), ele se 
consideră transmise societăţii la data înscrierii lor în registrul 
respectiv. 

52 Termenul de 6 luni este un termen restrâns, odată ce Direc-
tivele UE dar şi legislaţiile unor state europene stabilesc un 
termene mai mare de vărsare a capitalului social. Directiva 
nr.77/91/CEE din 13 decembrie 1976 de coordonare, în ve-
derea echivalării, a garanţiilor impuse societăţilor în statele 
membre, în sensul art. 58 al doilea paragraf din Tratat, pentru 
protejarea intereselor asociaţilor sau terţilor, în ceea ce priveş-
te constituirea societăţilor anonime şi menţinerea şi modifi ca-
rea capitalului acestora în art.9 prevede că: (1) Acţiunile emise 
pentru un aport de capital trebuie să fi e achitate în momentul 
constituirii societăţii sau în momentul autorizării societăţii 
pentru începerea activităţii în proporţie de cel puţin 25% din 
valoarea lor nominală sau, în absenţa valorii nominale, din 
echivalentul lor contabil; (2) Cu toate acestea, dacă acţiunile 
sunt emise pentru un alt aport de capital decât cel în numerar, 
în momentul constituirii societăţii sau în momentul autoriză-
rii societăţii pentru începerea activităţii, aportul trebuie trans-
ferat complet în termen de cinci ani din momentul în cauză.

53 Hotărârea Plenului Curţii Supreme de Justiţie nr.1 din 04.10. 
2010 cu privire la unele chestiuni ce apar la soluţionarea liti-
giilor dintre acţionar şi societatea pe acţiuni, dintre asociat 
şi societatea cu răspundere limitată modifi cată prin Hotărîrea 
Plenului CSJ nr.13 din 24.12.2010 şi Nota informativă despre 
aplicarea legislaţiei cu privire la excluderea asociaţilor societă-
ţii cu răspundere limitată // www.csj.md. // Moldlex/Practica 
judecătorească. 




