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Noi schimbari privind inregistrarea firmelor in Registrul 

Comertului 

In data de 16 iunie 2015 presedintele Klaus Iohannis a promulgat o noua lege ce modifica procedura de 

inregistrare in Registrul Comertului a firmelor si persoanelor fizice autorizate. Unele modificari vor intra in 

vigoare in termen de 3 luni de la publicarea in Monitorul Oficial, iar altele incepand cu data de 7 iulie 

2017.  

Dupa intrarea in vigoare a noilor prevederi, 

urmatoarele legi vor suporta modificari: 

 Legea nr. 26/1990 privind registrul 

comertului; 

 Legea societatilor nr. 31/1990; 

 Legea nr. 359/2004 privind simplificarea 

formalitatilor la inregistrarea in registrul 

comertului a persoanelor fizice, 

asociatiilor familial si persoanelor 

juridice, inregistrarea fiscala a acestora, 

precum si la autorizarea functionarii 

persoanelor juridice; 

 OUG nr. 116/2009 pentru instituirea 

unor masuri privind activitatea de 

inregistrare in registrul comertului. 

Cele mai semnificative modificari au fost aduse 

urmatoarelor legi: 

Principalele modificari aduse Legii nr. 

26/1990 privind registrul comertului sunt 

urmatoarele: 

Incepand cu data de 7 iulie 2017, societatile si 

persoanele fizice autorizate, se vor inregistra 

automat si la nivel european, motiv pentru care 

registrul comertului va elibera si un Identificator 

unic la nivel european (EUID). Astfel, conform 

noii legi, registrele comertului din cadrul Oficiul 

National al Registrului Comertului fac parte din 

sistemul de interconectare a registrelor 

comertului din statele membre ale Uniunii 

Europene. Toate datele vor fi disponibile pe site-

ul E-justitie.  

Prin sistemul de interconectare a registrelor 

comertului,Registrul central al comertului pune 

la dispozitia publicului, documentele si 

informatiile referitoare la profesionistii inregistrati 

in registrul comertului. Gratuit, vom putea obtine 

informatii referitoare la datele de identificare si 

starea unei societati din Uniunea Europeana iar 

pe contra-cost se vor putea obtine certificate 

constatatoare si copii ale documentelor in format 

electronic. 

In cazul in care o societate romaneasca 

inregistreaza o sucursala in strainatate, aceasta 

are obligatia de a mentiona aceasta inregistrare 

si la Registrul Comertului din Romania. Pentru 

societatile cu sediul social in strainatate care 

doresc sa deschida o sucursala in Romania, 

cererea se va depune la Registrul Comertului de 

la sediul fiecarei sucursale. 

Legii societatilor nr. 31/1990 i-au fost aduse, 

printre altele, urmatoarele modificari: 

Articolul 66 alineatul (2) se modifica, creditorii 

prevazuti la alin. (1), avand posibilitatea ca in 

timpul duratei societatii sa poata sechestra si 

vinde actiunile sau partile sociale ale debitorului 

lor (vechea reglementare facand referire doar la 

actiuni). 

 La articolul 66, dupa alineatul (2) se 

introduce un nou alineat, alineatul (3), cu 

urmatorul cuprins: 

„(3) Ipoteca legal constituita asupra actiunilor 

sau partilor sociale poate fi executata potrivit 

legii. Administratorii/membrii directoratului sunt 

obligati sa puna la dispozitia creditorului ipotecar 

sau a organului de executare, la cererea 

acestora, situatiile financiare si orice alte 

inscrisuri sau informatii necesare evaluarii 

actiunilor sau partilor sociale, precum si sa 

faciliteze preluarea acestora.” 

Dupa articolul 66 se introduce un nou articol, 

articolul 66
1
, cu urmatorul cuprins: 

„Art. 66
1
. - Publicitatea, prin registrul comertului, 

a popririi si a sechestrului prevazute la art. 66 

alin. (2) se realizeaza la cererea organului de 
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executare, nefiind supusa prevederilor art. 71 

din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 

116/2009 pentru instituirea unor masuri privind 

activitatea de inregistrare in registrul comertului, 

aprobata cu modificari si completari prin Legea 

nr.84/2010, cu modificarile ulterioare.” 

La articolul 202, dupa alineatul (4) se 

introduce un nou alineat, alineatul (5), cu 

urmatorul cuprins: 

„(5) Prevederile alin.(2) sunt aplicabile si in cazul 

ipotecii asupra partilor sociale, insa numai in 

ceea ce priveste constituirea acesteia.” 

Art. 237 este si el modificat, tribunalul 

putand pronunta dizolvarea unei societati, la 

cererea oricarei persoane interesate, precum 

si a Oficiului National al Registrului 

Comertului, in urmatoarele cazuri:  

a) societatea nu mai are organe statutare sau 

acestea nu se mai pot intruni;  

b) actionarii/asociatii au disparut ori nu au 

domiciliul cunoscut ori resedinta cunoscuta;  

c) nu mai sunt indeplinite conditiile referitoare la 

sediul social, inclusiv ca urmare a expirarii 

duratei actului care atesta dreptul de folosinta 

asupra spatiului cu destinatie de sediu social ori 

transferului dreptului de folosinta sau proprietate 

asupra spatiului cu destinatie de sediu social;  

d) a incetat activitatea societatii sau nu a fost 

reluata activitatea dupa perioada de inactivitate 

temporara, anuntata organelor fiscale si inscrisa 

in registrul comertului, perioada care nu poate 

depasi 3 ani de la data inscrierii in registrul 

comertului;  

e ) societatea nu si-a completat capitalul social, 

in conditiile legii;  

f) societatea nu si-a depus situatiile financiare 

anuale, si, dupa caz, situatiile financiare anuale 

consolidate, precum si raportarile contabile la 

unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor 

Publice, in termenul prevazut de lege, daca 

perioada de intarziere depaseste 60 de zile 

lucratoare;  

g) societatea nu si-a depus la unitatile teritoriale 

ale Ministerului Finantelor Publice, in termenul 

prevazut de lege, declaratia ca nu a desfasurat 

activitate de la constituire, daca perioada de 

intarziere depaseste 60 de zile lucratoare. 

Printre modificarile aduse Legii nr. 359/2004 

privind simplificarea formalitatilor la 

inregistrarea in registrul comertului a 

persoanelor fizice, asociatiilor familial si 

persoanelor juridice, inregistrarea fiscala a 

acestora, precum si la autorizarea 

functionarii persoanelor juridice se numara 

introducerea alineatului (21) la articolul 6 ce 

are urmatorul cuprins: 

„(2
1
) Cererile de inregistrare si documentele 

eliberate informat electronic, avand incorporata, 

atasata sau logic asociata semnatura 

electronica extinsa, pot fi trimise prin mijloace 

electronice, prin intermediul portalului de servicii 

on-line al Oficiului National al Registrului 

Comertului, precum si prin intermediul sistemului 

Punctul de contact unic electronic (PCU), in 

conformitate cu prevederile Ordonantei de 

urgenta a Guvernului nr. 49/2009 privind 

libertatea de stabilire a prestatorilor de servicii si 

libertatea de a furniza servicii in Romania, 

aprobata cu modificari si completari prin Legea 

nr. 68/2010.” 

Disclaimer 

Acest material informativ este furnizat cu titlu orientativ si nu trebuie considerat un serviciu de consultanta. Desi 

incercam sa furnizam informatii corecte si de actualitate, nu exista nici o garantie ca aceste informatii vor fi corecte la 

data la care sunt primite sau ca vor continua sa ramana corecte in viitor. Este recomandat sa solicitati o analiza a 

cazului dumneavoastra si o opinie personalizata inainte de a intreprinde actiuni bazate pe continutul materialului. 

Pentru o astfel de opinie sau intrebari suplimentare in ceea ce priveste problemele expuse, nu ezitati sa ne 

contactati. 
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Despre Accace  

Cu mai mult de 250 de profesionisti si 7 tari afiliate, Accace conteaza ca fiind una din companiile lider de 

consultanta si externalizare din Europa Centrala si de Est. De-a lungul anilor, Accace a dobandit o 

experienta remarcabila, prin intermediul unui portofoliul de client, ce insumeaza 1400 de companii 

internationale. Prin experienta dobandita a reusit sa puna bazele strategice de dezvoltare a unei 

expansiuni, devenind astfel un furnizor de incredere global. 

Birourile Accace se pot gasi in Cehia, Ungaria, Romania, Slovacia, Polonia, Ucraina si Germania. 

Locatiile din alte tari europene sau locatiile globale sunt acoperite de partenerii de incredere ai Accace.  

Mai multe puteti afla accesand: www.accace.ro 

 

Contact  

Andreea Elena Albinoiu 

Corporate Services Consultant 

E-Mail: elena.albinoiu@accace.com 

Tel: +40 314 050 440 
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