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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 si
D&B David si Baias SCA 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 Ordonanţa de urgenţă 
a Guvernului nr. 90/2010 pentru
modificarea şi completarea Legii nr. 
31/1990 privind societăţile comerciale 
(„OUG 90/2010”), care a intrat în
vigoare la data de 04.10.2010.

Principalele modificări se referă la 
următoarele aspecte: 

1. Depunerea situaţiilor financiare 
la unităţile teritoriale ale 
Ministerului Finanţelor Publice 

Situaţiile financiare anuale şi, după caz, 
situaţiile financiare anuale consolidate, 
raportul şi, după caz, raportul 
consolidat al consiliului de
administraţie, respectiv al directoratului, 
raportul cenzorilor sau raportul
auditorilor financiari se vor depune la
unităţile teritoriale ale Ministerului 
Finanţelor Publice, care le va transmite 
electronic, alături de indicatorii 
economico-financiari, Oficiului Naţional 
al Registrului Comerţului.  

2. Opoziţia la fuziune/divizare 

În cazul operaţiunilor de fuziune şi 
divizare pentru care proiectul de
fuziune/divizare va fi publicat după data 
de 04.10.2010:

a) Creditorii societăţilor care iau parte 
la fuziune sau divizare vor putea
formula opoziţii numai dacă deţin o 
creanţă certă, lichidă şi anterioară 
datei publicării proiectului de 
fuziune sau de divizare,
nescadentă la data publicării, şi 
dacă urmăresc împiedicarea 
producerii unui prejudiciu prin
fuziune/divizare. Opoziţia se judecă 
de urgenţă şi cu precădere. 

b) Formularea unei opoziţii nu mai 
suspendă executarea fuziunii sau 
divizării şi nici nu împiedică 
realizarea acestora.

c) Dreptul de opoziţie nu se aplică
creditorilor ce deţin creanţe de 
natura drepturilor salariale derivate
din contracte individuale de muncă 
sau contracte colective de muncă. 

d) Instanţa va respinge opoziţia în
următoarele cazuri: (i) din 
analiza situaţiei financiare şi 
operaţional-comerciale rezultă 
că nu este necesară acordarea 
de către societatea debitoare 
sau succesoarea acesteia de
garanţii adecvate ori, după caz, 
de noi garanţii, (ii)societatea 
debitoare ori succesoarea
acesteia a făcut dovada plăţii 
datoriilor, (iii) părţile au încheiat 
un acord pentru plata datoriilor,
(iv) există deja garanţii ori 
privilegii adecvate pentru
satisfacerea creanţei, sau (v) 
creditorul a refuzat constituirea
garanţiilor oferite în termenul 
stabilit de instanţă. 

e) Dacă instanţa admite opoziţia, 
va obliga societatea debitoare
sau succesoarea acesteia la
plata creanţei de îndată sau 
într-un termen stabilit de
instanţă în funcţie de valoarea 
creanţei şi de pasivul societăţii 
debitoare sau societăţii 
succesoare în drepturile şi 
obligaţiile societăţii debitoare. 
Hotărârea de admitere a 
opoziţiei este executorie.  

f) În termen de cel mult 3 luni de
la data publicării proiectului de 
fuziune/divizare,adunarea
generală a fiecărei societăţi 
participante va hotărî asupra 
fuziunii/divizării. 

g) Dispoziţiile referitoare la 
exercitarea dreptului de
opoziţie şi termenul pentru 
aprobarea fuziunii de către
adunarea generală a fiecărei 
societăţi participante se aplică 
şi fuziunii transfrontaliere.  

[Sursa: Monitorul Oficial al
României, Partea I nr. 674 din
04.10.2010]

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


