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         Legea privind registrul comertului și modificări ale legii societăților 
 
 

Prin Legea nr. 265/2022 privind registrul comerţului şi pentru modificarea şi 
completarea altor acte normative cu incidenţă asupra înregistrării în registrul comerţului, în 
vigoare începând cu 26 noiembrie 2022, se reglementeaza o noua procedura simplificata de 
înregistrare în registrul comerțului a entităților supuse înregistrarii în registrul comerțului, fiind 
totdată aduse o serie de modificari Legii nr. 31/1990 privind societățile, modificată și 
completată, dintre care menționăm: 

 
1. Numirea organelor de conducere, de administrare, de supraveghere 

       Se introduc noi prevederi având ca obiect asumarea îndeplinirii condițiilor prevăzute la art. 
6 din Legea 31/1990, de catre: 
– fondatorii -  își asumă răspunderea prin semnarea actului constitutiv. 
– administratoriI, membrii consiliului de administrație, directorii, membrii directoratului, 
cenzorii, își asumă răspunderea prin acceptarea expresă a mandatului lor; iar 
– auditorul financiar prin încheierea contractului de prestări servicii; în cazul fiecărui contract 
în parte va fi inclusă o clauză având ca obiect transpunerea acestei declarații. 
 

Prin această declarație, persoanele menționate mai sus declară că nu se află într-un caz 
de incapacitate sau că nu există o pedeapsă complementară dispusă printr-o hotărâre 
judecătorească definitivă de condamnare la infracțiunile enumerate de art. 6 alin. 2 din Legea 
31/1990. 
 
   Art. 6 din Legea nr. 31/1990: 
   (2) Nu pot fi fondatori persoanele care, potrivit legii, sunt incapabile ori cărora li s-a interzis 
prin hotărâre judecătorească definitivă dreptul de a exercita calitatea de fondator ca pedeapsă 
complementară a condamnării pentru infracţiuni contra patrimoniului prin nesocotirea 
încrederii, infracţiuni de corupţie, delapidare, infracţiuni de fals în înscrisuri, evaziune fiscală, 
infracţiuni prevăzute de Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi 
finanţării terorismului, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, cu 
modificările şi completările ulterioare, sau pentru infracţiunile prevăzute de prezenta lege. 
 
   2. Conținutul actului constitutiv 
 
     2.1. al societăților cu răspundere limitată va cuprinde: 
  -  modalitatea de adoptare a hotărârilor adunării generale a asociaților: cu votul tuturor 
asociaților, în cazul în care, datorită parității participării la capitalul social, nu poate fi stabilită o 
majoritate absolute.  
  - datele de identificare a beneficiarilor reali și a modalităților în care se exercită controlul 
asupra societății, acolo unde legea prevede; 
      - modalitățile de asigurare a stingerii pasivului sau de regularizare a lui în acord cu creditorii, 
în cazul dizolvării fără lichidare, atunci când asociații sunt de acord cu privire la repartizarea și 
lichidarea patrimoniului societății. 
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     2.2. al societăților pe acțiuni va mentiona: 
  – tipul societății, respectiv închis sau deschis, precum și orice restricție cu privire la transferul 
de acțiuni; 
   – după caz, datele de identificare a beneficiarilor reali și a modalităților în care se exercită 
controlul asupra societății. 
 
    3. Capitalul social al societatilor cu raspundere limitata 
   Se introduce obligația de a se vărsa cel puțin 30% din valoarea capitalului social 
subscris în cel mult 3 luni de la data înmatriculării, dar, înainte de a începe operațiuni în 
numele societății.  

Diferența de capital social subscris va fi vărsată, după caz: 
     - pentru aportul în numerar, în 12 luni de la data înmatriculării; 
    - pentru aportul în natură, în termen de cel mult 2 ani de la data înmatriculării. 

Se introduce obligația societății, în cazul decesului unui asociat și în lipsa unei convenții 
contrare, de a plăti partea ce se cuvine moștenitorilor, după ultimul bilanț contabil aprobat, în 
termen de 3 luni de la notificarea decesului asociatului, dacă asociații rămași nu preferă să 
continue societatea cu moștenitorii care consimt la aceasta. 
 
     4. Majorarea capitalului social al societății 
      Hotărârea adunării generale prin care s-a luat această decizie va produce efecte numai în 
măsura în care este adusă la îndeplinire în termen de 18 luni de la data adoptării. 
 
     5. Eliminarea obligativității depunerii specimenului de semnătură pentru 
reprezentantul/reprezentantii societatii. 
  
     6. O nouă faptă ce constituie contravenție în cazul societaților pe acțiuni 
  Constituie contravenție încălcarea obligațieie de a tine un registru al acțioanrilor, ce se 
sancționeaza cu amendă de la 5000 lei la 15.000 lei. 
           Dacă în termen de 30 de zile de la data aplicării sancţiunii contravenţionale 
reprezentantul persoanei juridice nu şi-a îndeplinit obligaţiile, în urma verificării efectuate de 
către organele cu atribuţii de control ale Ministerului Finanţelor - ANAF şi unităţile sale 
teritoriale, tribunalul/tribunalul specializat va putea pronunţa dizolvarea societăţii. 
 
       7. Controlul legalității înregistrărilor in Registrul Comertului 
         Controlul legalității actelor și faptelor care se înregistrează în registrul comerțului se va 
realiza de către un registrator al registrului comerțului. 
 
  


