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În acest număr:

Legea nr. 152/2015
In data de 13 iulie 2015 a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei
nr. 519, Partea I, Legea nr. 152/2015 pentru modificarea si
completarea unor acte normative in domeniul inregistrarii in registrul
comertului (“Legea nr. 152/2015”). Actul normativ aduce modificari
urmatoarelor acte normative: Legea societatilor nr. 31/1990, Legea
nr.26/1990 privind registrul comertului, Legea nr. 359/2004 privind
simplificarea formalitatilor la inregistrarea in registrul comertului a
persoanelor fizice, asociatiilor familiale si persoanelor juridice,
inregistrarea fiscala a acestora, precum si la autorizarea functionarii
persoanelor juridice, si Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.
116/2009 pentru instituirea unor masuri privind activitatea de
inregistrare in registrul comertului.
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1.

Modificari aduse legii societatilor nr. 31/1990

(i)

Executarea partilor sociale si constituirea de
ipoteci mobliare asupra partilor
sociale/actiunilor
-

-

-

A fost introdusa posibilitatea creditorilor
asociatilor de a sechestra si vinde partile
sociale ale debitorului lor (inainte aceasta
posibilitate era stipulata doar pentru actiuni).
Publicitatea popririi si a sechestrului se face
prin Registrul Comertului, la cererea organului
de executare.
A fost reglementata in mod expres
posibilitatea executarii ipotecii legal constituite
asupra actiunilor sau partilor sociale potrivit
legii. Constituirea ipotecii in favoarea tertilor
asupra partilor sociale este permisa numai
daca a fost aprobata de asociatii reprezentand
cel putin trei patrimi din capitalul social.
A fost instituita obligatia administratorilor si
membrilor directoratului sa puna la dispozitia
creditorului ipotecar sau a organului de
executare orice informatii necesare evaluarii
actiunilor sau partilor sociale, precum si sa
faciliteze preluarea acestora.

(ii) Dizolvarea societatilor
-

-

-

-

(iii) Lichidarea societatilor

Au fost introduse noi ipoteze in care orice
persoana interesata poate cere dizolvarea
societatii, respectiv:
 ca urmare a expirarii duratei actului care
atesta dreptul de folosinta asupra spatiului
cu destinatie de sediu social, nemaifiind
astfel intrunite conditiile cu privire la sediul
social;
 in cazul in care societatea nu si-a depus
situatiile financiare anuale, precum si
raportarile contabile la autoritatile
competente, in termenul prevazut de lege,
daca perioada de intarziere depaseste 60
de zile lucratoare;
 in cazul in care societatea nu a depus la
autoritatile competente, in termenul
prevazut de lege, declaratia ca nu a
desfasurat activitate de la constituire, daca
perioada de intarziere depaseste 60 de zile
lucratoare.
Lista societatilor pentru care Oficiul National al
Registrului Comertului urmeaza sa formuleze
actiuni de dizolvare se afiseaza pe pagina sa
de internet sau pe portalul de servicii online cu
cel putin 15 zile calendaristice inainte si se
transmite Agentiei Nationale de Administrare
Fiscala.
In cazul procedurii de lichidare, remuneratia
lichidatorului a fost stabilita la un cuantum fix
de 1.000 lei.
S-a introdus posibilitatea oricarei persoane de
a cere tribunalului radierea din Registrul
Comertului a unei societati supuse dizolvarii in
temeiul art. 237 daca nu a fost formulata nicio
cerere de numire a lichidatorului in termenul
prevazut de lege.

-

S-a modificat perioada pentru care poate fi
prelungita finalizarea lichidarii voluntare a unei
societati, respectiv cu un an in plus, dar nu mai
mult de doua ori.

-

A fost prelungita de la 30 de zile la 60 de zile
durata in care trebuie numiti lichidatorii dupa
inregistrarea in Registrul Comertului a
mentiunii de dizolvare.

-

A fost redusa de la 200 de lei la 20 de lei pe zi
de intarziere, sanctiunea pentru nedepunerea
la Registrul Comertului a cererii de radiere a
societatii din Registrul Comertului, in termen
de 15 zile de la terminarea lichidarii.

-

A fost eliminata prevederea potrivit careia
asociatii carora le revin bunurile societatii
ramase in urma lichidarii raspund in limita
valorii acestora pentru acoperirea creantelor.

2.

Modificari aduse legii nr. 26/1990 privind
registrul comertului

(i)

Sistemul de interconectare a registrelor
comertului
Ca un element de noutate, Oficiul National al
Registrului Comertului si registrele comertului
tinute de oficiile registrului comertului de pe langa
tribunale fac parte din sistemul de interconectare a
registrelor comertului din statele membre ale
Uniunii Europene.
Acest sistem este constituit din registrele
comertului din statele membre ale Uniunii
Europene si platforma centrala europeana si are
rolul de a pune la dispozitia publicului documentele
si informatiile referitoare la profesionistii inregistrati
in registrul comertului.
Informatiile vor putea fi obtinute prin intermediul
portalului de servicii online al Oficiului National al
Registrului Comertului, precum si prin intermediul
sistemului Punctul de Contact Unic Electronic
(PCU).
Persoanele fizice si juridice inregistrate in Registrul
Comertului vor avea si un indicator unic la nivel
european (EUID) care va include elementul de
identificare al Romaniei, elementul de identificare
al registrului national, numarul persoanei din
registrul respectiv si, daca este cazul, alte
elemente pentru a evita erorile de identificare.

(ii) Situatia sucursalelor
-

Persoanele juridice romane care deschid
sucursale in strainatate au obligatia de a
mentiona acest fapt in registrului comertului
din Romania, dupa inregistrarea lor in statele
respective.

-

In cazul in care o persoana juridica dintr-un
stat membru al Uniunii Europene a fost radiata
din registrul comertului, oficiul registrului
comertului radiaza din oficiu sucursalele
acesteia din Romania, pe baza informatiilor
primite prin sistemul de interconectare a
registrelor comertului.
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3.

Modificari aduse legii nr. 359/2004

4. Societatile aflate in lichidare de mai mult de 7 ani

(i)

Termenul de eliberare a documentelor

In cazul societatilor aflate sub incidenta Legii nr.
314/2001 pentru reglementarea situatiei unor societati
comerciale si a Legii nr. 359/2004, Oficiul National al
Registrului Comertului procedeaza la radierea, din
oficiu, a societatilor aflate in lichidare de mai mult de 7
ani.

S-a modificat termenul de eliberare a certificatului
de inregistrare si a certificatului de inscriere de
mentiuni, care acum este de 3 zile lucratoare de la
data inregistrarii cererii - exceptie fiind situatia in
care persoana competenta sa solutioneze cererea
dispune altfel, pentru completarea documentatiei.
(ii) Termenele de publicare in Monitorul Oficial al
Romaniei, Partea a IV-a
-

-

Registrul Comertului comunica documentele
necesare spre publicare catre Monitorul Oficial
al Romaniei in urmatoarea zi lucratoare dupa
efectuarea inmatricularilor sau inregistrarilor in
Registrul Comertului.
Publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei se
va efectua in cel mult 21 de zile lucratoare de
la data inregistrarii cererii la registrul
comertului. Regia Autonoma Monitorul Oficial
are la dispozitie un termen de 17 zile
lucratoare pentru publicarea documentelor,
calculat de la data primirii documentelor spre
publicare.

Intrarea in vigoare
Prevederile legii 152/2015 intra in vigoare in data de
16 iulie 2016, cu urmatoarele exceptii:
-

modificarile prezentate in Sectiunea 2 punctul (i)
precum si orice prevederi referitoare la includerea in
certificatul de inmatriculare/inregistrare a EUID vor
intra in vigoare incepand cu data de 7 iulie 2017;

-

obligatia descrisa in Sectiunea 2 punctul (ii)
paragraful intai va intra in vigoare in termen de 90
de zile de la 13 iulie 2015.

Precizam ca mai sus am trecut in revista doar o parte
din modificarile aduse de Legea nr. 152/2015 si va stam
la dispozitie pentru clarificari suplimentare.

Dacă aveți întrebări cu privire la aspectele
menționate în acest buletin informativ, vă rugăm să
ne contactați.
Pieter Wessel
Partener, Taxe
+40 21 2075 242
Mihai Petre
Senior Manager, Taxe
+40 21 207 53 44
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Dacă aveți întrebări cu privire la aspectele
menționate în acest buletin informativ, vă rugăm să
ne contactați.
Alexandru Reff
Partener, Reff & Asociații
+40 21 2075 248
Diana Fejer
Avocat, Reff & Asociații
+40 21 2075 253
Georgiana Singurel
Avocat, Reff & Asociații
+40 21 2075 286

Pentru mai multe informații, vă rugăm să ne contactați la
Romania@deloittece.com sau să vizitați pagina web:
www.deloitte.com/ro/tax-alerts
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