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S-a decis: acțiunile la purtător în afara legii! 
 
 
În data de 24.10.2018, Camera Deputaților a adoptat Proiectul de Lege pentru prevenirea şi combaterea 
spălării banilor şi finanţării terorismului.  
 
Acţiunile la purtător emise anterior intrării în vigoare a prezentei legi vor fi convertite în acţiuni nominative, 
urmând ca actul constitutiv actualizat să fie depus la Oficiul Registrului Comerţului.  
 
Deţinătorii cu orice titlu de acţiuni la purtător le vor depune la sediul societăţii emitente în termen de 18 luni 
de la data intrării în vigoare a prezentei legi.  
 
Acţiunile la purtător nedepuse la sediul societăţii emitente se anulează de drept la data expirării termenului 
menționat mai sus, cu consecinţa reducerii corespunzătoare a capitalului social.  
 
Neîndeplinirea, până la expirarea termenului, a obligaţiei de conversie de către societăţile pe acţiuni şi în 
comandită pe acţiuni va atrage dizolvarea acestora.  
 
Sursă: Proiectul de Lege pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului,  precum şi 
pentru modificarea şi completarea unor acte normative, adoptat în Parlament pe data de 24 octombrie 2018, 
nepublicat încă în Monitorul Oficial. 

 
 

 
Actualizarea legislației francizei  
 
 

După reglementarea din 1997, Guvernul României ia în considerare modificarea cadrului legal privind 

franciza. 

 

Proiectul de lege stabilește înfiinţarea Registrului Naţional de Franciză, prin care se uniformizează 

procedurile de informare a potențialilor francizați de către francizori prin intermediului unui ,,document de 

dezvăluire informații’’.  

 

Modificările propuse urmăresc echilibrarea relațiilor dintre francizat și francizor, precum și transparentizarea 

pieței de franciză autohtonă. 

 

Mai mult, pe lângă impactul pozitiv la nivel macroeconomic al acestor modificări, societățile în regim de 

franciză au posibilitatea de a beneficia de finanțări nerambursabile în cadrul programului Startup Nation 

2018.  

 

Sursă: Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 52/1997 privind 

regimul juridic al francizei cu modificările şi completările ulterioare, precum şi pentru modificarea art. 7 pct. 

15 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, nepublicat încă în Monitorul Oficial. 
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5% cotă de TVA pentru servicii hoteliere și de restaurant  
 
 

Începând cu 1 noiembrie 2018, cota de TVA a fost redusă la 5% pentru următoarele servicii: 

 

• Cazare în sectorul hotelier; 

• Închirierea terenurilor pentru camping; 

• Servicii de restaurant și de catering, respectiv 

• Utilizarea anumitor facilități sportive. 

 

 

 

 
Bonificații aplicabile persoanelor fizice – completări 
 
 

Începând cu 9 octombrie 2018, s-au adus completări referitoare la: 

 

a) Bonificația acordată pentru depunerea declarației unice pe cale electronică până la data de 

15.07.2018, în cuantum de 5% din impozitul pe venit plătit integral până la 15.03.2019; 

b) Bonificația de 5% pentru plata cu anticipație a impozitului pe venit până la 15.12.2018. 

 

Sursă: Ordonanța de urgență nr. 89 / 2018 privind unele măsuri fiscal - bugetare și pentru modificarea și 

completarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 854 din data de 

09.10.2018 

 

 

 

Acest newsletter este oferit de TPA Group. 

Cu stimă, 

Echipa TPA Group 
  

https://www.tpa-group.com/
https://www.tpa-group.com/
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Contact: 

TPA România 

46 Grigore Cobălcescu st, Sect.1, 010196 București 

Tel.: +40 21 310 06-69 

Fax: +40 21 310 06-68 

http://www.tpa-group.ro  

http://www.tpa-group.com  
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Tax Advisor, Partner 
 
E-Mail: claudia.stanciu@tpa-group.ro 
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Cristina Gheorghiță 

Legal Partner 
 
E-Mail: cristina.gheorghita@tpa-group.ro 
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