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Modificari legislative produse de Legea nr. 206/2021 
 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2020 privind măsuri 

în domeniul registrului comerțului  
(publicată în Monitorul nr. 715 din 20 iulie 2021) 

 

Textul inițial supus 
modificării/abrogării 

Modificare Modificare produsă 
de actul normativ 

art. 17 alin.3 din legea nr.31/1990, a 
societăților 
”La înmatricularea societăţii şi la 
schimbarea sediului social se va 
prezenta la sediul oficiului registrului 
comerţului documentul care atestă 
dreptul de folosinţă asupra spaţiului 
cu destinaţie de sediu social. După 
înregistrarea în registrul comerţului, 
oficiul registrului comerţului 
transmite documentul care atestă 
dreptul de folosinţă asupra spaţiului 
cu destinaţie de sediu social la 
organul fiscal din cadrul Agenţiei 
Naţionale de Administrare Fiscală în 
a cărui circumscripţie se situează 
imobilul cu destinaţie de sediu 
social.” 

Se abrogă Legea nr. 206/2021 

art. 17 alin.5 din legea nr.31/1990, a 
societăților 
”Informaţiile privind calitatea de 
asociat unic şi îndeplinirea condiţiilor 
privind sediul social se înregistrează 
în registrul comerţului pe cheltuiala 
solicitantului.” 

Se abrogă Legea nr. 206/2021 

art. 17^2 alin 1. din Legea nr. 
359/2004 privind simplificarea 
formalităților la înregistrarea în 

În vederea efectuării controlului de către 
autoritățile/instituțiile publice competente în 
domeniul autorizării funcționării și a verificării 

Legea nr. 206/2021 



    

 

registrul comerțului a persoanelor 
fizice, asociațiilor familiale și 
persoanelor juridice 
”În vederea efectuării controlului de 
către autorităţile publice competente 
privind conformitatea celor declarate 
potrivit art. 15, oficiul registrului 
comerţului de pe lângă tribunal 
transmite acestora copiile 
declaraţiilor-tip şi, pe cale 
electronică, datele de identificare ale 
persoanelor juridice, în termen de 3 
zile de la data înregistrării în registrul 
comerţului.” 

conformității celor declarate, oficiul registrului 
comerțului transmite acestora, pe cale 
electronică, informații din declarațiile-tip pe 
propria răspundere cu privire la îndeplinirea 
condițiilor de funcționare/desfășurare a 
activități la sediul social/profesional și/sau 
sedii secundare sau, după caz, la terți și datele 
de identificare a persoanelor înregistrate, în 
termen de 3 zile lucrătoare de la data 
înregistrării în registrul comerțului. 

 

 

 


