PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

LEGE
pentru modificarea și completarea Legii societăţilor nr. 31/1990

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. I. – Legea societăților nr. 31/1990, republicată în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr. 1.066 din 17 noiembrie 2004, cu
modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după
cum urmează:
1. Articolul 14 se abrogă.
2. La articolul 17, alineatele (1) și (3) se modifică şi vor avea
următorul cuprins:
„Art. 17. – (1) 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 comerțului privind
disponibilitatea și rezervarea firmei.
……………………………………………………………………………
(3) 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
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înregistrat la organul fiscal din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare
Fiscală în a cărui circumscripţie se situează imobilul cu destinaţie de sediu
social.”
3. La articolul 17, alineatul (4) se abrogă.
4. La articolul 17, după alineatul (5) se introduce un nou
alineat, alineatul (6), cu următorul cuprins:
„(6) Avizul privind schimbarea destinaţiei imobilelor colective
cu regim de locuinţă, prevăzut de Legea nr. 196/2018 privind înfiinţarea,
organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari și administrarea
condominiilor, cu modificările ulterioare, nu este necesar atunci când
administratorul sau, după caz, administratorii declară pe propria
răspundere faptul că la sediul social nu se desfăşoară activitate.”
Art. II. – Guvernul va revizui normele metodologice de aplicare
a prezentelor modificări în termen de 60 de zile de la data intrării în
vigoare a prezentei legi.
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Această lege a fost adoptată de Parlamentul României,
în condiţiile art. 77 alin. (2), cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale
art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.
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