
ORDONANȚĂ

pentru instituirea unor măsuri privind societățile decapitalizate

Având  în  vedere  prevederile  Memorandumului  cu  tema:  „Măsuri/propuneri  de
îmbunătățire  a  cadrului  de  reglementare  privind  sectorul  companiilor  nefinanciare  în  scopul
reducerii fenomenului de decapitalizare a societăților”, aprobat de Guvernul României în data de
04  octombrie  2018,  prin  care  se  propune  amendarea  cadrului  legal  reprezentat  de  legea
societăților și legea contabilității,

Ținând  seama  de  constatările  Comitetului  Național  pentru  Supraveghere
Macroprudențială  (CNSM)  referitoare  la  nerespectarea  de  către  firme  a  pragului  minim  de
capitalizare solicitat prin lege, context în care a fost emisă Recomandarea CNSM nr. R/2/2018
referitoare la implementarea unor măsuri privind sănătatea financiară a companiilor, prin care se
recomandă ca Guvernul să analizeze posibilitățile de îmbunătățire a cadrului de reglementare
privind sectorul companiilor nefinanciare, 

în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, și al art. 1 pct. I.4 din Legea nr.
128/2019 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă.

Art. I. – Legea societăților nr. 31/1990, republicată în Monitorul Oficial al României,
Partea  I,  nr.  1066 din 17 noiembrie 2004,  cu modificările  și  completările  ulterioare,  se
modifică și se completează după cum urmează:

1. După alineatul (22) al articolului 67 se introduce un nou alineat, alineatul (23), cu
următorul cuprins:

„(23)  Societățile  care  distribuie  trimestrial  dividende  nu  pot  acorda  acționarilor  sau
asociaților, după caz, sau altor persoane afiliate, așa cum sunt definite la art. 7, pct. 26 din Legea
nr. 227/2015 privind Codul fiscal, avansuri sau împrumuturi, până la regularizarea sumelor astfel
distribuite  sub  formă  de  dividende.  Interdicția  prevăzută  la  prezentul  alineat  nu  vizează
avansurile acordate în legătură cu desfășurarea activității economice.”

2. După alineatul (3) al articolului 67 se introduce un nou alineat, alineatul (31), cu
următorul cuprins:

„(31) Rezervele statutare și facultative, precum și profitul reportat, pot constitui obiect al
distribuirii sub formă de dividende.”

3. După articolul 69 se introduce un nou articol, articolul 691, cu următorul cuprins:
„Art.  691.  –  Societățile  care  la  sfârșitul  exercițiului  financiar  înregistrează  profit,  dar

cumulat  înregistrează  pierdere  contabilă  reportată,  pot  efectua  distribuiri  de  dividende  din
profitul  exercițiului  financiar  curent  numai  după  constituirea  rezervelor  legale,  acoperirea
pierderii contabile reportate și constituirea de rezerve în conformitate cu cerințele statutare.”

4. După alineatul (4) al articolului 15324 se introduc trei noi alineate, alineatele (41) -
(43), cu următorul cuprins:
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„(41)  În  cazul  în  care,  în  termenul  acordat  potrivit  prevederilor  alin.  (5),  societatea
procedează la reconstituirea activului net până la nivelul unei valori cel puţin egale cu jumătate
din capitalul social, Ministerul Finanțelor Publice – Agenția Națională de Administrare Fiscală
va  transmite,  de  îndată,  Oficiului  Național  al  Registrului  Comerțului  informațiile
corespunzătoare, în vederea înregistrării în registrul comerțului. 

 (42) Prin derogare de la prevederile alin. (4), societățile care înregistrează datorii față de
acționari/asociați, rezultate din împrumuturi sau alte finanțări acordate de aceștia, procedează la
conversia în acțiuni/părți sociale a acestor datorii, până la sfârșitul exercițiului financiar în care
au fost constatate pierderile. Dacă societatea nu efectuează conversia în condițiile prevăzute de
prezentul alineat, aceasta urmează a fi dizolvată de instanță la cererea MFP – ANAF.

(43) Societățile sunt obligate să notifice ANAF, în termen de 30 de zile de la hotărârea
AGA, asupra deciziei cu privire la reconstituirea activului net, respectiv la conversia datoriilor,
după  caz.  Această  notificare  se  efectuează  în  condițiile  stabilite  prin  ordin  al  ministrului
finanțelor publice.”

5. Alineatul  (5) a articolului 15324 se modifică și va avea următorul cuprins:
„(5) În cazul neîntrunirii adunării generale extraordinare în conformitate cu alin. (1) sau

dacă  adunarea  generală  extraordinară  nu  a  putut  delibera  valabil  nici  în  a  doua  convocare,
Ministerul Finanțelor Publice – Agenția Națională de Administrare Fiscală sau orice persoană
interesată se poate adresa instanţei pentru a cere dizolvarea societăţii. Dizolvarea poate fi cerută
şi în cazul în care obligaţia impusă societăţii potrivit alin. (4) nu este respectată. În oricare dintre
aceste  cazuri,  instanţa  poate  acorda  societăţii  un  termen  ce  nu  poate  depăşi  6  luni  pentru
regularizarea  situaţiei.  Societatea  nu va fi  dizolvată  dacă  reconstituirea  activului  net  până  la
nivelul unei valori cel puţin egale cu jumătate din capitalul social are loc până la împlinirea
termenului acordat de instanță.”

6. După alineatul (5) al articolului 15324 se introduc cinci  noi alineate, alineatele (6) -
(10), cu următorul cuprins:

„(6) Pe baza situaţiilor financiare anuale, Ministerul Finanţelor Publice întocmește, până
la  finalul  anului  următor  celui  pentru  care  s-au  întocmit  situațiile  financiare  anuale,  lista
societăților al căror activ net s-a diminuat la mai puţin de jumătate din valoarea capitalului social
subscris, pe care o publică pe pagina sa de internet. Informațiile cuprinse în listă vor fi transmise,
în  format  electronic,  Oficiului  Naţional  al  Registrului  Comerţului,  în  vederea  înregistrării  în
registrul  comerțului.  În  cazul  societăților  care,  potrivit  prevederilor  Legii  contabilității  nr.
82/1991,  republicată,  cu  modificările  și  completările  ulterioare,  optează  pentru  un  exerciţiu
financiar  diferit  de  anul  calendaristic,  la  publicarea  listei  respective  se  va  avea  în  vedere  o
perioadă corespunzătoare datei la care se referă acele situații financiare anuale.

(7) În lista prevăzută la alin. (6) nu sunt înscrise societățile înființate în cursul anului.
(8) Ministerul Finanțelor Publice – Agenţia Naţională de Administrare Fiscală formulează

acţiuni de dizolvare a tuturor societăților care îndeplinesc condiția de a fi înscrise în doi ani
consecutivi în lista prevăzută la alin. (6).

(9) Lichidarea și radierea societății se efectuează potrivit dispozițiilor art. 237. 
(10) Acțiunea de dizolvare prevăzută la alin. (8) se formulează, de asemenea, în cazul

societăților care nu depun doi ani consecutivi situații financiare anuale, în termen de 6 luni de la
termenul de depunere a situațiilor financiare anuale pentru cel de-al doilea exercițiu financiar.”

7. Alineatul (1) al articolului 185 se modifică și va avea următorul cuprins:
„(1) În condiţiile prevăzute de Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, consiliul de

administraţie, respectiv directoratul, este obligat să depună la unităţile teritoriale ale Ministerului
Finanţelor Publice, în format hârtie şi în format electronic sau numai în formă electronică, având
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ataşată  o  semnătură  electronică  extinsă,  hotărârea  adunării  generale  ordinare  a
acționarilor/asociaților, situaţiile financiare anuale, raportul lor, raportul cenzorilor sau raportul
auditorilor financiari, după caz.”

8. După alineatul (2) al articolului 210 se introduc patru noi alineate, alineatele (2 1) -
(24), cu următorul cuprins:

„(21) În cazul societăților care au înregistrat activ net sub limita prevăzută de lege, este
obligatorie majorarea capitalului social prin conversia în acțiuni/părți sociale a datoriilor față de
acționari/asociați, rezultate din împrumuturi sau alte finanțări acordate de aceștia, cu respectarea
prevederilor art. 216.   

(22)  Cerința  prevăzută  la  alin.  (21)  se  consideră  îndeplinită  dacă  adunarea  generală  a
acționarilor/asociaților adoptă în acest sens o hotărâre pe care o depune la ONRC, în vederea
înregistrării în registrul comerțului, în termen de 90 de zile de la aprobarea situațiilor financiare
anuale.     

(23) La societățile la care statul este acționar/asociat, în datoriile față de acționari/asociați
prevăzute  la  alin.  (21)  nu sunt  incluse  datoriile  față  de  bugetul  general  consolidat,  respectiv
împrumuturile pe care societățile le primesc, potrivit legii, din veniturile rezultate din privatizare.
Prevederile prezentului alineat se aplică și societăților la care unitățile administrativ-teritoriale
dețin calitatea de acționar/asociat.

(24) La societățile la care statul este acționar/asociat, conversia, procedura și condițiile
efectuării  conversiei  se  stabilesc  prin  hotărâre  a  Guvernului  sau  prin  hotărâre  a  Consiliului
general/local, după caz.” 

9. Articolul 237 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„Art. 237. – (1) Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, din oficiu, sau la cererea ori-

cărei persoane interesate, inclusiv a societăţii, după caz, va putea pronunţa dizolvarea societăţii,
cu citarea acesteia, în cazurile în care:

a) societatea nu mai are organe statutare sau acestea nu se mai pot întruni;
b) acţionarii/asociaţii au dispărut ori nu au domiciliul cunoscut ori reşedinţa cunoscută;
c) nu mai sunt îndeplinite condiţiile referitoare la sediul social, inclusiv ca urmare a expi-

rării 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 soci-
al;

d) a încetat activitatea societăţii sau nu a fost reluată activitatea după perioada de inactivi-
tate temporară, anunţată organelor fiscale şi înscrisă în registrul comerţului, perioadă care nu
poate depăşi 3 ani de la data înscrierii în registrul comerţului;

e) societatea nu şi-a completat capitalul social, în condiţiile legii.
(2) La cererea Ministerului Finanțelor Publice – Agenția Națională de Administrare Fisca-

lă sau a oricărei persoane interesate, Oficiul Național al Registrului Comerțului va putea pronun-
ța dizolvarea societății, în cazurile în care:

a) societatea nu şi-a depus situaţiile financiare anuale sau, după caz, raportările contabile
la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice, în termenul prevăzut de lege, dacă pe-
rioada de întârziere depăşeşte 60 de zile lucrătoare;

b) societatea nu şi-a depus la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice, în
termenul prevăzut de lege, declaraţia că nu a desfăşurat activitate de la constituire, dacă perioada
de întârziere depăşeşte 60 de zile lucrătoare. 

(3) Lista societăţilor pentru care Oficiul Naţional al Registrului Comerţului urmează să se
pronunţe asupra dizolvării, în condițiile alin. (1), se va afişa pe portalul de servicii on-line al Ofi-
ciului Naţional al Registrului Comerţului cu cel puţin 15 de zile calendaristice înainte de  înre-
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gistrarea cererii de dizolvare şi se va transmite Ministerului Finanţelor Publice – Agenţia Naţio-
nală de Administrare Fiscală.

(4) Lista societăţilor pentru care Oficiul Naţional al Registrului Comerţului urmează să se
pronunţe asupra dizolvării, în condițiile alin. (2), se va afişa pe pagina de Internet a Ministerului
Finanţelor Publice – Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, cu cel puțin 15 zile calendaristi-
ce înainte de înregistrarea cererii de dizolvare.

(5) Soluţionarea cererilor de dizolvare este supusă dispoziţiilor privind procedura necon-
tencioasă judiciară din Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă şi se asigură de că-
tre persoana învestită în condițiile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 116/2009 pentru insti-
tuirea unor măsuri privind activitatea de înregistrare în registrul comerţului, cu modificările și
completările ulterioare. 

(6) Prin rezoluția prin care s-a pronunțat dizolvarea societății, Oficiul Național al Regis-
trului Comerțului procedează la numirea unui lichidator înscris în Tabloul Practicienilor în Insol-
venţă şi care şi-a manifestat intenţia de a accepta să fie numit lichidator prin depunerea solicitării
la oficiul registrului comerţului. Numirea lichidatorului va fi înregistrată în registrul comerțului
la data expirării termenului pentru formularea plângerii, respectiv la data rămânerii definitive a
hotărârii prin care a fost soluționată plângerea. 

(7) Rezoluția Oficiului Naţional al Registrului Comerţului prin care s-a pronunţat dizol-
varea se înregistrează în registrul comerţului la oficiul registrului comerţului la care este înregis-
trată societatea, se comunică electronic Ministerului Finanţelor Publice – Agenţia Naţională de
Administrare Fiscală şi se publică pe portalul de servicii on-line al  Oficiului Naţional al Regis-
trului Comerţului.

(8) Orice persoană interesată, inclusiv societatea, poate formula plângere împotriva rezo-
luției de dizolvare, fiind aplicabile regulile de drept comun pentru soluţionarea cererilor de înre-
gistrare în registrul comerţului. Hotărârea pronunţată de tribunalul în a cărui rază teritorială îşi
are societatea sediul social poate fi atacată numai cu apel în termen de 30 de zile de la comunica-
re. La rămânerea definitivă a hotărârii, aceasta se transmite spre înregistrare în registrul comerţu-
lui a menţiunii de numire a lichidatorului. 

(9) După înregistrarea în registrul comerţului a menţiunii de dizolvare, persoana juridică
intră în lichidare, potrivit prevederilor prezentei legi.

(10) Rezoluțiile pronunţate în condiţiile alin. (6) se comunică electronic lichidatorului nu-
mit, se publică pe portalul de servicii on-line al Oficiului Naţional al Registrului Comerţului şi
se înregistrează în registrul comerţului. 

(11) Radierea societăţilor din registrul comerţului se face în condiţiile art. 260 din prezen-
ta lege. 

(12) Remunerarea lichidatorului se face din averea societăţii dizolvate sau, în lipsă, din
fondul de lichidare, constituit potrivit legii. Remuneraţia lichidatorului este în cuantum fix de
1.000 lei, decontul final al cheltuielilor efectuate de lichidator în legătură cu lichidarea societăţii
urmând a se face, pentru situaţia în care nu există bunuri în averea societăţii dizolvate, de către
Uniunea Naţională a Practicienilor în Insolvenţă din România, la solicitarea lichidatorului.

(13) În exercitarea atribuţiilor sale de lichidare, atunci când lichidatorul este numit de că-
tre Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, la cererea oricărei persoane interesate, acesta este
scutit de orice taxă, tarif, comision, taxă judiciară de timbru şi altele asemenea, cu excepția TVA.

(14) Vizualizarea rezoluțiilor de dizolvare şi de numire a lichidatorului, publicate pe por-
talul de servicii on-line al Oficiului Naţional al Registrului Comerţului, se face cu titlu gratuit.”

10. După articolul 281 se introduce un nou articol, articolul 2811, cu următorul cu-
prins:

„Art. 2811. – (1) Nerespectarea prevederilor art. 67 alin. (23) constituie contravenție și se
sancționează cu amendă de la 10% la 20% din suma acordată sub formă de dividende.
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(2) Nerespectarea prevederilor art. 691 constituie contravenție și se sancționează cu amen-
dă de la 5% la 10% din suma distribuită ca dividende cu încălcarea prevederilor acelui articol.

(3) Nerespectarea prevederilor art. 210 alin. (21) în termenul prevăzut la art. 210 alin. (22)
constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 5% la 10% din suma reprezentând va-
loarea datoriilor menționate la art. 210 alin. (21).

(4) Amenda aplicată potrivit alin. (1) - (3) nu poate fi mai mică de 5.000 lei și se suportă
de administrator/reprezentantul legal al societății sau altă persoană care se face responsabilă de
nerealizarea procedurilor legale necesare respectării prevederilor menționate la alin. (1) - (3).

(5)  Contravențiilor  prevăzute  la  prezentul  articol  li  se  aplică  prevederile  Ordonanței
Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările și completările
ulterioare, cu excepția art. 5, 8, 28 și 29 din ordonanța respectivă.

(6) Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor prevăzute la alin. (1) - (3) se reali-
zează de către organele abilitate din cadrul Ministerului Finanțelor Publice și Agenției Naționale
de Administrare Fiscală, conform competențelor acestora.”

Art. II. – Articolul I se aplică societăților din sectorul nefinanciar. În înțelesul prezentei
ordonanţe, prin societăți din sectorul nefinanciar se înțeleg acele societăți înființate exclusiv în
baza  Legii  societăților  nr.  31/1990,  a  căror  activitate  principală  se  află  în  afara  activităţilor
incluse  în  cadrul  sectorului  intermedierii  financiare  şi  al  asigurărilor,  potrivit  Clasificării
activităţilor din economia naţională, aprobate prin Ordin al președintelui Institutului Național de
Statistică.

Art. III.  – Sunt exceptate de la prevederile art.  I societățile care se află în procedura
insolvenţei  potrivit  Legii  nr.  85/2014  privind  procedurile  de  prevenire  a  insolvenţei  şi  de
insolvenţă, cu modificările și completările ulterioare.

Art.  IV.  –  Legea  contabilității  nr.  82/1991,  republicată  în  Monitorul  Oficial  al
României, Partea I, nr. 454 din 18 iunie 2008, cu modificările şi completările ulterioare, se
modifică și se completează după cum urmează:

1. Alineatul (1) al articolului 1 se modifică și va avea următorul cuprins:
„(1) Societăţile comerciale, societăţile/companiile naţionale, regiile autonome, institutele

naţionale de cercetare-dezvoltare, societăţile cooperatiste, celelalte persoane juridice, precum și
persoanele juridice străine care au rezidența fiscală în România, au obligaţia să organizeze şi să
conducă contabilitatea financiară, potrivit prezentei legi.”

2. După alineatul (32) al articolului 19, se introduce un nou alineat, alineatul (33), cu
următorul cuprins:

„(33) În cazul în care la sfârșitul exercițiului financiar se înregistrează pierdere contabilă,
aceasta  se  reflectă  ca  atare  în  situațiile  financiare  anuale,  urmând  a  fi  preluată  ca  pierdere
reportată la începutul exercițiului financiar următor celui de raportare.”

PRIM-MINISTRU
VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ
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