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Amendamente aduse Legii nr. 31/1990 privind societăţile 
comerciale, republicată, de către prevederile Ordonanţei de 
urgenţă privind unele măsuri pentru combaterea evaziunii 
fiscale nr. 54/2010
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Denegare de responsabilitate
Informatiile de mai sus sunt un rezumat al informatiilor
recent publicate si nu au scopul de a oferi consultanta
intr-o anumita privinta. PricewaterhouseCoopers isi
declina orice responsabilitate fata de orice persoana cu
privire la orice fapt rezultat in urma utilizarii informatiilor
continute in aceste publicatii.

PricewaterhouseCoopers (www.pwc.com) este cea mai mare
organizaţie din lume in domeniul serviciilor de consultanta. In 
România, Departamentul de Consultanta Fiscala al
PricewaterhouseCoopers reuneşte specialişti care oferă 
consultanta in domeniul impozitelor directe pentru companii
si persoane fizice, in domeniul taxei pe valoarea adăugata, in 
domeniul reglementarilor vamale si in domeniul resurselor
umane.

A fost publicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr. 421 din
23.06.2010, Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr. 54/2010 privind unele
măsuri pentru combaterea evaziunii 
fiscale („Ordonanţa nr. 54/2010”).

Modificările aduse Legii nr. 31/1990 
privind societăţile comerciale de către 
Ordonanţa nr. 54/2010 se referă la:  

 actul constitutiv. Notarul care
autentifică actul constitutiv al 
societăţii sau persoana care dă 
dată certă vor refuza operaţiunile 
solicitate în cazul în care nu se va
prezenta dovada eliberată de 
oficiul registrului comerţului 
(„ORC”) privind disponibilitatea şi 
rezervarea firmei şi declaraţia pe 
propria răspundere privind 
deţinerea calităţii de asociat unic 
într-o singură societate cu 
răspundere limitată; 

 formalităţile privind înmatricularea 
unei societăţi comerciale, precum 
şi schimbarea sediului social vor
putea fi efectuate doar în baza: (i)
documentului care atestă dreptul 
de folosinţă asupra sediului social 
înregistrat la autoritatea fiscală în 
a cărui circumscripţie se află 
imobilul, (ii) dovezii faptului că 
dreptul de folosinţă asupra 
sediului social nu a fost cedat în
niciun mod, (iii) unei declaraţii pe 
proprie răspundere privind 
respectarea prevederilor legale, în
cazul în care dreptul de folosinţă 
asupra sediului social a fost cedat;

 numărul de societăţi comerciale 
care poate funcţiona într-un imobil 
nu poate depăşi numărul de 
încăperi sau spaţii distincte 
obţinute prin partajare; 

 transmiterea părţilor sociale
aprobată prin hotărârea adunării 
asociaţilor se depune în termen 
de 15 zile la ORC pentru a fi
menţionată în registru şi a fi 
publicată în Monitorul Oficial. 
Creditorii sociali şi orice alte 

persoane prejudiciate prin
hotărârea asociaţilor pot 
formula o cerere de opoziţie 
în vederea reparării 
prejudiciului cauzat şi a 
atragerii răspunderii civile a 
asociatului cedent.
Transmiterea părţilor 
sociale va opera numai (i) la
expirarea termenului de 30
de zile, în lipsa unei opoziţii, 
sau (ii) la data comunicării 
hotărârii de respingere a 
opoziţiei. 

[Sursa: Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 421 din data
de 23 iunie 2010]

Pentru informaţii suplimentare, 
vă rugăm să-i contactaţi pe: 
Sorin David, Dan Dascălu, Anda 
Rojanschi sau Laura Toncescu.


