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Modificarea legii societăţilor comerciale 

 

În Monitorul Oficial nr. 674 / 04.10.2010 a fost publicată Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 90 
/ 2010 („OUG 90”) privind modificarea şi completarea Legii Societăţilor Comerciale nr. 31 / 1990 
(„Legea”). Modificările aduse Legii prin OUG 90 sunt următoarele: 

 Începând cu 01.01.2011, situaţiile financiare ale societăţilor comerciale nu vor mai fi depuse la 
Registrul Comerţului, ci numai la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice, fie în format 
fizic (pe hârtie) şi pe suport electronic, fie numai în formă electronică (având ataşată o semnătură 
electronică). Aceleaşi prevederi sunt aplicabile pentru raportul cenzorilor sau al auditorilor financiari. 
Societăţile comerciale cu o cifră de afaceri mai mare de 10.000.000 RON vor fi obligate să publice 
în Monitorul Oficial un anunţ privind depunerea situaţiilor financiare. Pentru celelalte societăţi, 
publicarea se va face pe site-ul Registrului Comerţului. 

 In cazul divizării, dacă un creditor nu şi-a încasat creanţa de la societatea căreia i-a fost repartizată 
prin divizare, acesta îşi poate realiza creanţa de la celelalte societăţi create în urma divizării, care 
vor fi ţinute răspunzătoare în limita valorii activelor nete care le-au fost repartizate prin divizare. 
Societatea căreia îi este repartizată creanţa răspunde nelimitat pentru aceasta. 

 Atât în cazul divizărilor cât şi în cazul fuziunilor, Registrul Comerţului va transmite către ANAF, în 
termen de 3 zile de la depunerea proiectului, un anunţ cu privire la acesta. 

 Creditorii societăţilor care participă la fuziune / divizare pot face opoziţie la proiectul de fuziune / 
divizare în termen de 30 de zile de la publicare acestui proiect în Monitorul Oficial. Formularea unei 
asemenea opoziţii nu are efect suspensiv, neîmpiedicând realizarea fuziunii sau a divizării. 

 În cazul formulării unei opoziţii cu privire la fuziune / divizare, instanţa poate acorda societăţii 
debitoare (sau societăţii succesoare acesteia în drepturi şi obligaţii), la iniţiativa acesteia, un termen 
pentru constituirea unei garanţii în vederea satisfacerii creanţei creditorului.  

 În cazul în care opoziţia creditorului cu privire la fuziune / divizare este admisă, instanţa obligă, 
printr-o hotărâre executorie, societatea debitoare (sau societatea succesoare acesteia în drepturi şi 
obligaţii) la achitarea creanţei. 

 În cel mult 3 luni de la data publicării proiectului de fuziune sau divizare, Adunarea Generală a 
fiecărei societăţi participante la fuziune / divizare va hotărî asupra fuziunii / divizării. 

 Noile prevederi privitoare la fuziune / divizare se aplică societăţilor pentru care proiectul de fuziune / 

divizare a fost depus după data intrării in vigoare a OUG 90 (04.10.2010). 
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Legislative News este o selecţie a unor elemente de noutate legislativă, cu scop strict 
informativ.  

Nu este considerată consiliere profesională şi, drept urmare, nu ne asumăm nici o 
responsabilitate în acest sens. 

Pentru întrebări suplimentare în ceea ce priveşte problemele expuse, vă rugăm nu ezitaţi                 
să ne contactaţi. 
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