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Transfer de părți sociale –
simplificare procedură.
Alte modificări aduse Legii
Societăților

Transfer of shares –
simplification of procedure.
Other amendments to the
Companies Law

În Monitorul Oficial nr. 1018 / 02.11.2020 a fost
publicată Legea 223 / 2020 pentru simplificarea şi
debirocratizarea transferului de părţi sociale şi a
vărsării capitalului social prin modificarea Legii
societăților 31 / 1990 (“Legea 223”).

Monitorul Oficial No. 1018 of November 2, 2020 has
published the Law No. 223 / 2020 for the simplification
and de-bureaucratization of the transfer of shares
and the payment of the share capital by amending
the Companies Law No. 31 / 1990 (“Law 223”).

Enumerăm câteva elemente de noutate aduse de
Legea 223:

Some of the most important new elements brought by the
Law 223 may be found as follows:

 Eliminare termen (de 30 zile) de opoziție

 Removal of the (30 days) opposition term

• Se elimină posibilitatea creditorilor sociali ori a
persoanelor prejudiciate de a formula cerere de
opoziție, în vederea reparării prejudiciului cauzat
ca urmare a cesiunii părților sociale.

 Cvorum necesar în vederea cesiunii către terți
• În lipsa unei stipulații contrare în actul constitutiv,
transmiterea către persoane din afara societății
este permisă numai dacă a fost aprobată de
asociați reprezentând cel puțin trei pătrimi (3/4)
din capitalul social.

• The possibility of social creditors or harmed
persons to file a request for opposition in order to
repair the damage caused by the transfer of shares
is eliminated.

 Quorum required for share assignment to third
parties

• Unless otherwise stipulated in the by-laws of a
company, transmission of shares to persons
outside the company shall be permitted only if
approved by shareholders representing at least
three quarters (3/4) of the share capital.
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 Repararea prejudiciului

 Damage repair

• Creditorii sociali și orice alte persoane
prejudiciate de horărârile asociaților prin care a
fost modificat actul constitutiv pot solicita
instanței repararea prejudiciului cauzat, instanța
nemaiavând dreptul de a dispune și nulitatea
societății, în condițiile legii.

• The social creditors and any other harmed persons
by the shareholders’ decision by which the by-laws
of a company have been amended may address
the court of law for compensation of the damage
caused; the court shall no longer have the right to
also declare the nullity of such company, according
to the law.

 Capital social. Valoare parte socială

 Share capital. Value per share

• În cazul unei societăți cu răspundere limitată
(SRL) se elimină valoarea minimă (de 200 LEI) a
capitalului social al acesteia, precum și valoarea
minimă (de 10 LEI) a unei părți sociale.

• In the case of a limited liability company (L.L.C),
the minimum value (of RON 200) of its share
capital is eliminated, as well as the minimum value
(of RON 10) per share.

• Subzistă
însă
obligativitatea
divizibilității
capitalului social în părți sociale egale.

• However, the obligation to divide the share capital
into equal parts still stands.

 Alte câteva noutăți de ordin tehnico-practic:

 Technical-practical news:

• Documentele care atestă dreptul de folosință
asupra spațiului cu destinație de sediu social vor
fi transmise, în mod automat, de reprezentanții
către
Oficiului
Registrului
Comerțului
reprezentanții autorităților fiscale competente.

• The documents attesting to the right of use the
office space will be automatically transferred by the
representatives of the Office of the Trade Register
to the representatives of the competent tax
authorities.

• La înmatricularea unui SRL nu va mai fi necesară
prezentarea dovezii privind depunerea capitalului
social al Societății.

• When registering a limited liability company with
the Trade Register, the proof of prior, effective
deposit of the company's share capital shall no
longer be necessary to be presented upon
registration.

Legea 223 / 2020 va intra în vigoare la 3 de zile
de la data publicării în Monitorul Oficial, respectiv
în data de 05.11.2020.

Law 223 / 2020 will enter into force in 3 days as of
the date of publication in Monitorul Oficial,
respectively on November 5, 2020.
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