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Proiect de ordonanță a Guvernului – Datoriile către asociați ale companiilor 
neperformante se transformă în capital social. 

 
 

Potrivit unui proiect de ordonanță pentru instituirea unor măsuri privind societățile decapitalizate publicat pe 

site-ul Ministerului Finanțelor Publice, va fi introdusă o nouă obligație în sarcina companiilor neperformante. 

Astfel, în completarea prevederile actuale din Legea Societăților care reglementează conduita asociaților în 

cazul companiilor al căror activ net s-a diminuat la mai puțin de jumătate din valoarea capitalului social 

subscris, proiectul de ordonanță introduce obligația acestor companii de a își majora capitalul social prin 

conversia în acțiuni sau părți sociale a datoriilor față de acționari sau asociați, rezultate din împrumuturi sau 

alte finanțări acordate de aceștia. Nerespectarea obligației constituie contravenție și se sancționează cu 

amendă de la 5% la 10% din suma reprezentând valoarea datoriilor neconvertite. Amenda aplicată nu va 

putea fi mai mică de 5.000 lei și se suportă de administratorul/reprezentantul legal al societății sau altă 

persoană care se face responsabilă de nerealizarea procedurilor legale necesare respectării noilor 

prevederi. 

De asemenea, Agenția Națională de Administrare Fiscală va iniția acțiuni de dizolvare a tuturor societăților 
care sunt înscrise în doi ani consecutivi în lista special întocmită și publicată în acest scop de Ministerul 
Finanțelor Publice, conținând societățile al căror activ net s-a diminuat la mai puțin de jumătate din valoarea 
capitalului social subscris.  
 
Informațiile cuprinse în listă vor fi transmise, în format electronic, Oficiului Național al Registrului Comerțului, 
în vederea înregistrării în registrul comerțului. În cazul societăților care, potrivit prevederilor Legii contabilității 
nr. 82/1991, optează pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, la publicarea listei respective 
se va avea în vedere o perioadă corespunzătoare datei la care se referă acele situații financiare anuale. 
 
Acțiunea de dizolvare va fi formulată, de asemenea, și în cazul societăților care nu depun doi ani consecutivi 
situații financiare anuale, în termen de 6 luni de la termenul de depunere a situațiilor financiare anuale pentru 
cel de-al doilea exercițiu financiar.  

Sursa: Proiect de ordonanță pentru instituirea unor măsuri privind societățile decapitalizate, publicat pe site-
ul Ministerului Finanțelor Publice în data de 14 august 2019. 
 

 

 

Acest newsletter este oferit de TPA Group. 

 

Cu stimă, 

Echipa TPA Group 
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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 

www.tpa-group.ro 

www.tpa-group.com 

 

Dacă doriţi să primiți regulat Noutăți fiscale și legislative vă rugăm să vă abonati la newsletter. 
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