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PARLAMENTUL ROMANIEI

SENATULCAMERA DEPUTATILOR

LEGE

pentru modificarea si completarea Legii societatilor nr. 31/1990

Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

Art. I. - Legea societatilor nr. 31/1990, republicata in Monitorul 

Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 1.066 din 17 noiembrie 2004, cu 

modific^ile §i completarile ulterioare, se modifica §i se completeaza dupa 

cum urmeaza:

1. Articolul 14 se abroga.

2. La articolul 17, alineatele (1) si (3) se modifica §i vor avea 

urmatorul cuprins:
„Art. 17. - (1) La autentificarea actului constitutiv in cazurile 

prevazute la art. 5 sau, dupa caz, la darea de data certa a acestuia se va 

prezenta dovada eliberata de oficiul registrului comertului privind 

disponibilitatea si rezervarea firmei.

(3) La inmatricularea societalii §i la schimbarea sediului social 

se va prezenta la sediul oficiului registrului comerpilui documentul care 

atesta dreptul de folosin^a asupra spa^iului cu destinatie de sediu social
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inregistrat la organul fiscal din cadrul Agen^iei Na^ionale de Administrare 

Fiscala in a c^i circumscrip^ie se situeaza imobilul cu destina^ie de sediu 

social.”

3. La articolul 17, alineatul (4) se abroga.

4. La articolul 17, dupa alineatul (5) se introduce un nou 

alineat, alineatul (6), cu urmatorul cuprins:
„(6) Avizul privind schimbarea destinafiei imobilelor colective 

cu regim de locuin^a, prevazut de Legea nr. 196/2018 privind infiintarea, 
organizarea §i flinctionarea asocia^iilor de proprietari si administrarea 

condominiilor, cu modificarile ulterioare, nu este necesar atunci cand 

administratorul sau, dupa caz, administratorii declara pe propria 

raspundere faptul ca la sediul social nu se desfa§oara activitate.”

Art. 11. - Guvemul va revizui normele metodologice de aplicare 

a prezentelor modificari in termen de 60 de zile de la data intrarii in 

vigoare a prezentei legi.
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Aceasta lege a fast adoptatd de Parlamentul Romdniei, 
m condifiile art. 77 alin. (2), cu respectarea prevederilor art. 75 §i ale 

art. 16 alin. (2) din Constitu{ia Romdniei, republicatd.
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