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În acest număr: 

Hotărârea Guvernului privind contingentul de lucrători 

străini nou-admiși pe piața forței de muncă în anul 2020 a 
fost publicată  

Modificări aduse Codului fiscal în ceea ce privește 

contribuțiile de asigurări sociale obligatorii datorate de 
persoanele fizice 

Legea nr. 263/2019 abrogă prevederile referitoare la cuantumul minim al 

contribuțiilor de asigurări sociale și de asigurări sociale de sănătate datorate de 

către persoanele fizice care obțin venituri din salarii sau asimilate salariilor, în 

baza unui contract individual de muncă cu normă întreagă sau cu timp parțial. 

Legea privind modificarea legii societăților nr. 31/1990 cu 

privire la asociatul unic al unei societăți cu răspundere 

limitată (S.R.L.) și cu privire la sediul social, a fost trimisă 
spre promulgare 

În data de 18 decembrie 2019 a fost adoptată de către Camera Deputaților, 

după ce anterior a fost respinsă de Senat în anul 2017, propunerea legislativă 

pentru modificarea Legii societăților 31/1990 pentru abrogarea art. 14, 

modificarea alin. (3), abrogarea alin. (4) și introducerea unui nou alin. (6) în 

cadrul art. 17 din legea societăților nr. 31/1990. Legea de modificare a Legii 

societăților nr. 31/1990 a fost trimisă spre promulgare în data de 30 decembrie 

2019. 
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Contingentul de lucrători străini nou-admiși pe piața forței 
de muncă în anul 2020 

În data de 23 decembrie 2019, prin Hotărârea de Guvern nr. 968/2019 s-a 

stabilit numărul de lucrători străini nou-admiși pe piața forței de muncă din 

România pentru anul 2020 la 30.000. Similar cu anul trecut, nu există o alocare 

a contingentului pentru fiecare tip de aviz prevăzut de legislație, acestea fiind 

eliberate în funcție de solicitările primite. 

Avizele de muncă sunt obligatorii pentru cetățenii statelor terțe (alte state decât 

cele membre UE/SEE sau Elveția) în vederea încadrării în muncă, conform 

Ordonanței nr. 25/2014 privind încadrarea în muncă și detașarea străinilor pe 

teritoriul României. 

Modificări aduse Codului fiscal în ceea ce privește 
contribuțiile de asigurări sociale obligatorii datorate de 
persoanele fizice 

Prin Legea nr. 263/2019 publicată în Monitorul Oficial nr. 1054 din 30.12.2019 

sunt abrogate prevederile potrivit cărora contribuțiile de asigurări sociale și de 

asigurări sociale de sănătate nu pot fi mai mici decât cele datorate asupra 

salariului de bază minim brut pe țară, corespunzător numărului zilelor lucrătoare 

din lună în care contractul a fost activ. Aceste prevederi se aplică persoanelor 

fizice care obțin venituri din salarii, sau asimilate salariilor în baza unui contract 

individual de muncă cu normă întreagă sau cu timp parțial, și se vor aplica 

începând cu veniturile aferente lunii ianuarie 2020. 

Pentru mai multe detalii, vă rugăm să nu ezitați să ne contactați.  
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Legea privind modificarea legii societăților nr. 31/1990 cu 
privire la asociatul unic al unei societăți cu răspundere 

limitată (S.R.L.) și cu privire la sediul social, a fost trimisă 
spre promulgare 

Propunerea legislativă („Propunerea”) privind modificarea legii societăților nr. 

31/1990 („Legea societăților”) privește eliminarea, în totalitate, a art. 14, care 

prevede interdicția unei persoane fizice sau a unei persoane juridice de a deține 

calitatea de asociat unic în mai mult de o singură societate cu răspundere 

limitată („S.R.L.”), precum și interdicția unui S.R.L. cu asociat unic să fie asociat 

unic al altui S.R.L.  

Ca efect al eliminării articolului 14, este permis atât ca o persoană fizică sau 

juridică să fie asociat unic în mai multe S.R.L.-uri, precum și ca un S.R.L. 

cu asociat unic să dețină calitatea de asociat unic într-un alt S.R.L. 

Propunerea prevede și următoarele modificări cu privire la art. 17 din Legea 

Societăților: 

1. Modificarea alin. (3) al art. 17 prin eliminarea literelor b) și c). Astfel, la 

înmatricularea societății și la schimbarea sediului social se va prezenta la 

sediul oficiului registrului comerțului doar documentul care atestă dreptul 

de folosință asupra spațiului cu destinație de sediu social înregistrat la 

organul fiscal din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală în a 

cărui circumscripție se situează imobilul cu destinație de sediu social.  

În viziunea legiuitorului, nu mai este necesar să se demonstreze că în acel 

spațiu nu mai sunt înmatriculate alte sedii sociale și nici nu va mai fi 

necesar să se dea o declarație pe propria răspundere, în formă autentică, 

privind respectarea condițiilor referitoare la sediul social, prevăzute în 

forma actuală a legii la alin. (4). 

2. Abrogarea alin. (4) al art. 17. - Ca efect al eliminării acestui aliniat,  în 

același spațiu vor putea funcționa mai multe societăți și nu va mai fi 

necesară partajarea spațiului, astfel cum se face în prezent. 

3. Introducerea unui nou alin. (6) în cadrul art. 17, care prevede că avizul 

privind schimbarea destinației imobilelor colective cu regim de locuință, 

prevăzut de Legea nr. 230/2007 privind înființarea, organizarea și 

funcționarea asociațiilor de proprietari, nu este necesar atunci când 

administratorul sau, după caz, administratorii, declară pe propria 

răspundere faptul că la sediul social nu se desfășoară activitate. 

 

Pentru mai multe detalii, vă rugăm să nu ezitați să ne contactați.  
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Numele Deloitte se referă la organizația Deloitte Touche Tohmatsu Limited (“DTTL”), o companie cu răspundere limitată din Marea Britanie, 

rețeaua globală de firme membre și persoanele juridice afiliate acestora. DTTL și firmele sale membre sunt entități juridice separate și 

independente. DTTL (numit în continuare și "Deloitte Global") nu furnizează servicii către clienți. Pentru a afla mai multe despre rețeaua globală 

a firmelor membre, vă rugăm să accesați www.deloitte.com/ro/despre. 

 

Deloitte furnizează clienților din sectorul public și privat din industrii variate servicii de audit, consultanță, servicii juridice, consultanță 

financiară și de managementul riscului, servicii de taxe și alte servicii adiacente. Patru din cinci companii prezente în Fortune Global 500® sunt 

clienți Deloitte, prin intermediul rețelei sale globale de firme membre care activează în peste 150 de țări și teritorii, oferind resurse 
internaționale, perspective locale și servicii de cea mai înaltă calitate pentru a rezolva probleme de business complexe. Pentru a afla mai multe 

despre modalitatea în care cei 244.000 de profesioniști Deloitte creează un impact vizibil în societate, vă invităm să ne urmăriți pe Facebook 

sau LinkedIn. 

Reff și Asociaţii SCA este societate de avocați membră a Baroului București, independentă în conformitate cu reglementările aplicabile profesiei 

de avocat, și reprezintă rețeaua de societăti de avocați Deloitte Legal in România. Deloitte Legal înseamnă practicile juridice ale membrilor 

Deloitte Touche Tohmatsu Limited și afiliații acestora care oferă servicii de asistență juridică. Pentru o descriere a servic iilor de asistență 

juridică oferite de entitățile membre ale Deloitte Legal, vă rugăm accesați: http://www.deloitte.com/deloittelegal. 

 

Acest Alert este furnizat cu titlu orientativ și nu trebuie considerat drept serviciu de consultanță. Este bine să solicitați consultanță 
fiscală/juridică de specialitate înainte de a întreprinde acțiuni bazate pe cuprinsul acestui document. 

 

Această publicație conține doar informații generale și Deloitte Touche Tohmatsu Limited și firmele membre sau afiliate (numite împreună 

Deloitte Network) nu oferă consultanță sau servicii profesionale prin intermediul acestei publicații. Înainte de a lua orice decizie sau de a acționa 

într-un mod care v-ar putea afecta finanțele sau afacerea, trebuie să discutați cu un consultant profesionist. Nicio entitate a Deloitte Network nu 

va fi răspunzătoare pentru pierderile de orice natură suferite de către persoanele care se bazează pe aceasta publicație. 

 

© 2020. Pentru mai multe detalii, contactați Deloitte România 

http://www.deloitte.com/ro/despre
https://www.facebook.com/DeloitteRomania/
https://www.linkedin.com/company/deloitte-romania?trk=top_nav_home
http://www.deloitte.com/deloittelegal

