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Sumar: 

1. Modificarea unor acte normative în domeniul înregistrărilor în registrul 

comerțului 

2. Modificarea Legii societăților nr. 31/1990 

Noutățile aduse în materia înregistrării în registrul 

comerțului și Legii societăților 

Legea nr. 152/2015 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul 

înregistrării în registrul comerțului („Legea nr. 152/2015”) a fost publicată în Monitorul 

Oficial al României, Partea I, nr. 519 din 13 iulie 20151. În baza Legii nr. 152/2015 s-au 

adus modificări în ceea ce privește efectuarea înregistrărilor în registrul comerțului și a 

publicării actelor în Monitorul Oficial al României. De asemenea, noutăți notabile există și 

în materie societară, așa cum vom arăta în cele ce urmează. 

1. Modificări privind efectuarea înregistrărilor în registrul comerțului și publicarea 

actelor în Monitorul Oficial al României 

Amendamentele cuprinse în Legea nr. 152/2015 se clasifică în două categorii, anume: (i) 

amendamente care au intrat în vigoare la data de 16 iulie 2015 și (ii) amendamente care 

vor intra în vigoare la o dată ulterioară. 

1.1. Amendamente care au intrat în vigoare la data de 16 iulie 2015: 

A fost modificată componența registrului comerțului; anume, se dispune că acesta este 

alcătuit din:  

• Registru pentru înregistrarea persoanelor juridice societăţi, companii 

naţionale şi societăţi naţionale, regii autonome, grupuri de interes economic, 

                                                   
1  Prin Legea nr. 152/2015 se modifică/completează prevederi din următoarele acte normative: 

Legea nr. 26/1990 privind registrul comerțului, Legea nr. 359/2004 privind simplificarea 
formalităţilor la înregistrarea în registrul comerţului a persoanelor fizice, asociaţiilor 
familiale şi persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum şi la autorizarea 
funcţionării persoanelor juridice, Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 116/2009 pentru 
instituirea unor măsuri privind activitatea de înregistrare în registrul comerţului, Legea 
societăților nr. 31/1990. 
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organizaţii cooperatiste, societăţi europene, grupuri europene de interes 

economic, alte persoane juridice expres prevăzute de lege, cu sediul 

principal sau sedii secundare în România,  

• Un registru pentru înregistrarea persoanelor juridice societăţi cooperative şi 

societăţi cooperative europene cu sediul principal sau sedii secundare în 

România, şi 

• Un registru pentru înregistrarea persoanelor fizice autorizate, întreprinderi 

individuale şi întreprinderi familiale, cu sediul profesional sau sedii 

secundare în România. 

Legat de termenul de eliberare a certificatului de înregistrare mențiuni (care se 

eliberează la înregistrarea modificărilor actelor constitutive), se prevede că acesta va fi 

de 3 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii2, în măsura în care nu se dispune un alt 

termen de către persoana competentă să soluționeze cererile de înregistrare.  

Un amendament notabil se referă la instituirea unor termene cu privire la publicarea în 

Monitorul Oficial a actelor care se înregistrează în registrul comerțului și care fac obiectul 

publicării în Monitorul Oficial, Partea a IV-a și partea a VII-a. Astfel: 

• În următoarea zi lucrătoare după efectuarea înmatriculării persoanelor 

juridice/înregistrărilor, oficiul registrului comerţului comunică un extras al 

rezoluţiei/rezoluția în întregime, după caz, către Regia Autonomă „Monitorul 

Oficial”;  

• Publicarea în Monitorul Oficial a extrasului rezoluţiei sau, după caz, a 

rezoluţiei integrale se va efectua în cel mult 21 de zile lucrătoare de la data 

înregistrării cererii la oficiul registrului comerţului. Regia Autonomă 

„Monitorul Oficial” are la dispoziţie pentru efectuarea publicării un termen 

de 17 zile lucrătoare de la data primirii extrasului rezoluţiei sau, după caz, a 

rezoluţiei integrale3. 

1.2. Amendament care se va aplica de la data de 12 octombrie 2015: 

Persoanele juridice române care deschid sucursale în străinătate vor avea obligaţia 

menţionării acestora la oficiul registrului comerţului din România, după înregistrarea lor în 

statele respective. 

1.3. Amendamente care se vor aplica de la data de 7 iulie 2017: 

Registrul central al comerţului („Registrul Central”), ţinut de Oficiul Naţional al 

Registrului Comerţului (ONRC) şi registrele comerţului ţinute de oficiile registrului 

comerţului de pe lângă tribunale vor face parte din sistemul de interconectare a 

                                                   
2  În reglementarea anterioară, acest termen era de 5 zile. 
3 Desigur, în măsura în care persoana competentă să soluționeze cererile de înregistrare 

dispune prelungirea termenului de eliberare a certificatului de înregistrare/înscriere 
mențiuni, pentru completarea documentaţiei, termenul de publicare se prelungeşte în mod 
corespunzător. 



Buletin Legislativ – Drept Comercial – 22 iulie 2015 
  

3 

 

registrelor comerţului din statele membre ale Uniunii Europene („Sistemul de 

interconectare”)4.  

Prin Sistemul de interconectare, oficiul registrului comerțului va realiza, cu titlu gratuit, 

schimbul de documente şi informaţii cu registrele comerţului din statele membre UE, în 

cazul operaţiunilor de fuziune transfrontalieră şi al sucursalelor înfiinţate de societăţi cu 

sediul în statele membre UE.  

Astfel, între oficiul registrului comerțului din România și registrele din UE va exista o 

comunicare continuă cu privire la situația persoanelor juridice din UE care înființează 

sucursale pe teritoriul României, și, respectiv, a persoanelor juridice din România, care 

înființează sucursale în UE. Anume: 

• Oficiul registrului comerţului va primi informaţiile şi documentele privind 

deschiderea şi încetarea oricărei proceduri de dizolvare, lichidare sau de 

insolvenţă a persoanei juridice din statul membru UE, precum şi privind 

radierea acesteia din registru, în vederea înregistrării din oficiu a acestora, 

cu titlul gratuit, în registrul comerţului în care sunt înregistrate sucursalele 

deschise de aceasta; 

• Oficiul registrului comerţului va transmite, cu titlu gratuit, informaţiile şi 

documentele menționate mai sus privitoare la persoanele juridice 

înregistrate în România şi care au înfiinţate sucursale în alte state membre 

UE, în vederea înregistrării acestor date în registrul comerţului (din UE); 

• În cazul în care persoana juridică din statul membru UE va fi radiată din 

registru, oficiul registrului comerţului va radia, din oficiu, cu titlu gratuit, 

sucursalele acesteia, imediat ce va primi informaţiile şi documentele 

menționate mai sus. 

În plus, prin același sistem, pe pagina de internet a ONRC, precum și pe portalul de 

servicii online a acestuia, vor fi puse la dispoziția publicului, gratuit, următoarele 

categorii de informații: (i) denumirea şi forma juridică a persoanei înregistrate în registrul 

comerţului; (ii) sediul social/profesional al persoanei înregistrate în registrul comerţului şi 

statul membru în care este înmatriculată; (iii) numărul de ordine din registrul comerţului 

al persoanei înmatriculate/ înregistrate, identificatorul unic la nivel european (EUID) şi 

codul unic de înregistrare fiscală; (iv) starea firmei. 

În vederea facilitării comunicării între oficiul registrului comerțului și registrele 

comerțului din statele membre UE, de la 7 iulie 2017 certificatul de înregistrare ce se 

eliberează la înmatriculare/înregistrare, va conține (pe lângă numărul de înregistrare în 

registrul comerțului și codul unic de înregistrare fiscală) și identificatorul unic la nivel 

                                                   
4  Sistemul de interconectare a registrelor comerţului este constituit din registrele comerţului 

din statele membre UE şi platforma centrală europeană. La nivel european, punctul de acces 
electronic la Sistemul de interconectare este portalul european e-Justiţie. La nivel naţional, 
punctul de acces de interconectare a registrelor comerţului este Registrul central. 
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european (EUID)5, precum și orice alte date care urmează să fie stabilite prin ordin al 

ministrului Justiției. 

Copiile certificate de pe înregistrările efectuate în registru şi de pe actele prezentate, 

precum şi certificatele constatatoare6, în format electronic (și având încorporată, ataşată 

sau logic asociată semnătura electronică extinsă), vor putea fi cerute şi eliberate prin 

mijloace electronice, prin intermediul portalului de servicii on-line al ONRC, precum şi 

prin intermediul sistemului Punctul de contact unic electronic (PCU). În plus, copiile în 

format electronic ale documentelor anterior menționate, precum și informațiile despre 

datele înregistrate în registrul comerţului se vor putea pune la dispoziția publicului și prin 

Sistemul de interconectare (pe cheltuiala solicitantului). 

2. Modificări în materie societară 

Principalele modificări aduse dispozițiilor Legii societăților nr. 31/1990 vizează 

următoarele: 

• Ipoteca asupra părților sociale va putea fi constituită numai cu aprobarea 

asociaţilor reprezentând cel puţin trei pătrimi din capitalul social; 

• Ipoteca legal constituită asupra acţiunilor/părţilor sociale poate fi executată 

potrivit legii, iar în acest context administratorii/membrii directoratului sunt 

obligaţi să pună la dispoziţia creditorului ipotecar sau a organului de 

executare, la cererea acestora, situaţiile financiare şi orice alte înscrisuri ori 

informaţii necesare evaluării acţiunilor sau părţilor sociale, precum şi să 

faciliteze preluarea acestora; 

• Publicitatea, prin registrul comerţului, a popririi şi a sechestrului asupra 

acțiunilor/părților sociale ale acționarilor/asociaților se va realiza la cererea 

organului de executare; 

• Sunt prevăzute cazuri noi care pot determina pronunțarea de către tribunal a 

dizolvării societății, anume: (i) nu mai sunt îndeplinite condiţiile referitoare 

la sediul social ca urmare a expirării duratei actului care atestă dreptul de 

folosinţă asupra spaţiului cu destinaţie de sediu social ori transferului 

dreptului de folosinţă sau proprietate asupra spaţiului cu destinaţie de sediu 

social, (ii) societatea nu şi-a depus situaţiile financiare anuale şi, după caz, 

situaţiile financiare anuale consolidate, precum şi raportările contabile la 

unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice (MFP), în termenul 

prevăzut de lege, dacă perioada de întârziere depăşeşte 60 de zile 

lucrătoare, (iii) societatea nu şi-a depus la unităţile teritoriale ale MFP, în 

termenul prevăzut de lege, declaraţia că nu a desfăşurat activitate de la 

constituire, dacă perioada de întârziere depăşeşte 60 de zile lucrătoare; 

                                                   
5 EUID va include elementul de identificare al României, elementul de identificare al registrului 

naţional, numărul persoanei din registrul respectiv şi, dacă este necesar, alte elemente 
pentru a evita erorile de identificare. 

6 Este vorba de certificatele constatatoare că un anumit act sau fapt este ori nu este 
înregistrat. 
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• Hotărârile de dizolvare şi radiere, precum şi rezoluţiile de numire a 

lichidatorului, publicate pe pagina de internet a ONRC sau pe portalul de 

servicii on-line al acestuia, se vor putea vizualiza cu titlu gratuit; 

• Legat de lichidarea societăților, se prevede că aceasta trebuie terminată în 

cel mult un an de la data înregistrării în registrul comerţului a menţiunii de 

dizolvare; pentru motive temeinice, la cererea lichidatorului, oficiul 

registrului comerţului poate prelungi acest termen cu încă un an, dar nu mai 

mult de două ori7. 

Prin Legea nr. 152/2015 se mai dispune că în cazul societăţilor aflate sub incidenţa Legii 

nr. 314/2001 pentru reglementarea situaţiei unor societăţi comerciale şi a Legii nr. 

359/2004 privind simplificarea formalităţilor la înregistrarea în registrul comerţului a 

persoanelor fizice, asociaţiilor familiale şi persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a 

acestora, precum şi la autorizarea funcţionării persoanelor juridice, ONRC procedează la 

radierea, din oficiu, a societăţilor aflate în lichidare de mai mult de 7 ani. 

Notăm că amendamentele prezentate mai sus au intrat în vigoare de la data de 16 iulie 

2015. 

olga.cobasneanu@tuca.ro 

 

  

                                                   
7 În reglementarea anterioară, se prevedea că lichidarea societăţii trebuia terminată în cel 

mult un an de la data dizolvării, iar prelungirea acestui termen se putea realiza cu perioade 
de câte 6 luni, dar nu cu mai mult de 24 de luni cumulat. 
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Editori 

Ţuca Zbârcea & Asociaţii oferă servicii complexe în legătură cu toate aspectele 

juridice relevante privind Dreptul Comercial. Echipa noastră include avocaţi 

experimentaţi în problematicile specifice de reglementare ale acestui domeniu, 

precum şi dreptul pieței de capital, dreptul proprietăţii intelectuale, concurenţă, 

litigii, drept fiscal, publicitate, fuziuni şi achiziţii, protecţia consumatorului şi, mai 

nou, domenii precum insolvenţă, restructurare, dreptul muncii, restructurarea 

datoriilor. Ţuca Zbârcea & Asociaţii oferă în principal consultanţă la încheierea de 

tranzacţii corporative la nivel naţional şi internaţional – fuziuni, achiziţii, constituiri 

de joint ventures, tranzacţii privind investiţii de capital şi tranzacţii prin care este 

preluat controlul asupra unor mari corporaţii. Practica noastră în domeniul dreptului 

societar şi comercial acoperă o multitudine de aspecte adiacente, inclusiv drept 

bancar şi financiar, consultanţă pentru fuziuni şi achiziţii, divizări, achiziţionarea de 

active, tranzacţii de drept imobiliar şi multe altele. 
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