
                                 
                                   

 
 
 
 
 
 
 

 

                 INFORMARE 
privind modificarea şi completarea Legii societăţilor nr. 31/1990 

 

În Monitorul Oficial nr. 583 din 02 iulie 2020 a fost publicată Legea nr. 
102/2020 pentru modificarea și completarea Legii societăților nr. 31/1990 
 
Prevederile Legii nr.102/2020 se aplică începând cu data de 05.07.2020 
 
 
Prezentăm principalele aspecte din cuprinsul acestui act normativ: 

Prin Legea nr.102/2020 se abrogă prevederile art. 14 din Legea nr. 31/1990 
constând în eliminarea interdicției cu privire la asociatul unic, astfel încât:  

➢ O persoană fizică poate fi acționar unic în mai mult de o societate;   

➢ O societate cu răspundere limitată (SRL) cu asociat unic poate deveni unicul asociat al 
unei alte societăți cu răspundere limitată (SRL). 

 

Totodată, se abrogă prevederile alineatului (4) la art. 17 din Legea nr. 31/1990, astfel 
încât noua lege permite funcționarea mai multor societăți în același imobil, nefiind 
condiționați de numărul de spații distinct partajate (camere).  

 

Potrivit noii reglementări, alineatele (1) și (3) la art. 17 din Legea nr. 31/1990 se 
modifică și vor avea următorul conținut:   
➢ La autentificarea actului constitutiv în cazurile prevăzute la art. 5 sau, după caz, la 

darea de dată certă a acestuia se va prezenta dovada eliberată de oficiul registrului 
comerţului privind disponibilitatea şi rezervarea firmei; 

  
➢ 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 înregistrat la organul fiscal din cadrul ANAF în a 
cărui circumscripţie se situează imobilul cu destinaţie de sediu social; 

Se introduce un nou alineat la art. 17, alineatul (6) care reglementează faptul că 
avizul privind schimbarea destinaţiei imobilelor colective cu regim de locuinţă (Legea nr. 
196/2018), nu este necesar atunci când administratorul sau, după caz, administratorii 
declară pe propria răspundere faptul că la sediul social nu se desfăşoară activitate. 
 

 
   Şef administraţie,                                                              

   Ioan ŞIPOŞ                                  Şef serviciu,                                 
                       Angela Adriana MARINESCU 
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