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Proiect de lege – Conversia datoriilor către asociați ale companiilor 
neperformante devine facultativă. 
 

Dacă luna trecută Ministerul Finanțelor Publice publica un proiect de ordonanță de Guvern prin care obliga 

companiile neperformante să convertească în acțiuni/părți sociale datoriile pe care le au față de 

acționari/asociați, luna aceasta autoritățile au revenit asupra respectivelor prevederi.  

 

Astfel, în data de 02.09.2019, a fost înregistrat la Senat proiectul de lege privind modificarea și completarea 

Legii societăților nr. 31/1990 și a Legii contabilității nr. 82/1991, pentru instituirea unor măsuri privind societățile 

decapitalizate, o formă modificată și mai puțin restrictivă a proiectului inițial. 

 

Conform noilor prevederi, companiile care, la data intrării în vigoare a legii, înregistrează datorii față de 

acționari/asociați, rezultate din împrumuturi sau alte finanțări acordate de aceștia, și au un activ net diminuat 

la mai puțin de jumătate din valoarea capitalului social subscris sunt obligate ca cel târziu până la încheierea 

exercițiului financiar următor să își reconstituie activul net, inclusiv prin conversia creanțelor 

acționarilor/asociaților în acțiuni/părți sociale. Așadar, este eliminată, în prima instanță, obligația privind 

conversia creanțelor în părți sociale, conform actualului proiect de lege această variantă devenind opțională. 

Cu toate acestea, în eventualitatea în care la expirarea termenul de mai sus activul net nu a fost reconstituit, 

societatea va fi obligată să procedeze la majorarea capitalului social prin conversia acestor creanțe.  

 

În cazul în care conversia nu a fost realizată în termen de 60 de zile de la depunerea situațiilor financiare 

aferente exercițiului financiar ulterior celui în care au fost constatate pierderile, autoritățile se adresează 

instanței pentru a cere dizolvarea societății.  

 

Dacă va fi adoptată de Parlament și ulterior promulgată de către Președinte, legea va intra în vigoare la 60 de 

zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I. 

 

Sursa: Proiect de lege privind modificarea și completarea Legii societăților nr. 31/1990 și a Legii contabilității 
nr. 82/1991, pentru instituirea unor măsuri privind societățile decapitalizate, înregistrat la Senat pentru 
dezbatere în data de 02.09.2019. 
 
 
 

Acest newsletter este oferit de TPA Group. 

 

Cu stimă, 

Echipa TPA Group 

 

 
  



 
 
 

LEGAL FLASH Septembrie 2019 

 

Albania  |  Austria  |  Bulgaria  |  Croatia  |  Czech Republic  |  Hungary  |  Montenegro I Poland  |  Romania  |  Serbia  |  Slovakia  |  Slovenia 

An independent member of the Baker Tilly Europe Alliance 

 

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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