În vederea suspendării activităţii sau radierii unei societăţi comerciale din registrul comerţului, se
procedează după cum urmează:
I Suspendarea
Pentru suspendarea activităţii unei societăţi comerciale, la registrul comerţului se depune cerere de
înregistrare însoţită de hotărârea adunării generale a asociaţilor/acţionarilor/decizia asociatului unic privind
suspendarea temporară a activităţii societăţii comerciale (original), certificatele constatatoare emise în baza
declaraţiilor-tip pe propria răspundere pentru autorizarea activităţii, conform Legii nr. 359/2004 (acolo unde
este cazul), declaraţia-tip pe propria răspundere din care să rezulte că persoana juridică nu desfăşoară la
sediul social sau la sediile secundare ori în afara acestora activităţile declarate o perioadă de maxim 3 ani.
Costurile aferente înregistrării în registrul comerţului a menţiunii de suspendare a activităţii sunt de
aproximativ 250 de lei, astfel:
- taxele de registru, respectiv taxa de menţiune (30 de lei), comision transmitere declaraţie-tip pe
propria răspundere (10 lei), taxă depunere declaraţie (30 de lei), taxa certificat constatator (30 lei /certificat
eliberat conform Legii nr. 359/2004, pentru fiecare certificat listat), comision transmitere spre publicare în
Monitorul Oficial (10 lei);
- taxele datorate altor autorităţi, respectiv 20% ( se virează la fondul de lichidare gestionat de
Uniunea Naţională a Practicienilor în Insolvenţă ), 5% ( se virează fond pentru Buletinul Procedurilor de
Insolvenţă ), tariful pentru publicarea în Monitorul Oficial a actelor pentru care legea prevede obligativitatea
publicării în valoare de 100 lei/pagina conţinând 2000 de semne incluzând şi spaţiile (se virează la Regia
Autonomă Monitorul Oficial ), taxa judiciară de timbru de 39 de lei (se constituie venit la bugetele locale) şi
timbrul judiciar în valoare de 0,3 lei.
II Radierea
În cazul în care se doreşte desfiinţarea societăţii comerciale, se impune să distingem după cum
societatea comercială este societate în nume colectiv, în comandită simplă, cu răspundere limitată sau un
grup de interes economic, la care există posibilitatea dizolvării şi lichidării simultane sau o societate
organizată într-o altă formă juridică.
1. În situaţia dizolvării şi lichidării simultane, atunci când asociaţii îşi dau acordul cu privire la
împărţirea bunurilor, procedura se desfăşoară pe parcursul a două etape.
În prima etapă se depune la registrul comerţului cererea de înregistrare însoţită de hotărârea
asociaţilor/membrilor GIE de efectuare concomitentă a dizolvării şi lichidării societăţii luată cu cvorumul şi
majoritatea prevăzută de lege pentru modificarea actului constitutiv, atunci când aceştia sunt de acord cu
privire la repartizarea şi lichidarea patrimoniului societăţii şi când asigură stingerea pasivului sau
regularizarea lui în acord cu creditorii (original), dovada acordului creditorilor privind stingerea pasivului sau
regularizarea lui (original) şi, dacă este cazul, avizele prevăzute de legile speciale (original). Costurile
aproximative aferente acestei operaţiuni sunt de aproximativ 150 de lei, cuprinzând taxa de menţiune (30
de lei), comision transmitere spre publicare în Monitorul Oficial (10 lei), tariful pentru publicarea în Monitorul
Oficial, taxa judiciară de timbru ( 39 de lei).
În etapa a doua, după expirarea termenului de opoziţie de 30 de zile de la publicarea hotărârii de
dizolvare în Monitorul Oficial, Partea a IV-a, comerciantul va depune, cerere de radiere însoţită de
hotărârea de repartizare a activelor rămase după plata creditorilor luată prin votul unanim al
asociaţilor/membrilor (original), situaţia financiară de lichidare şi de repartizare a activului aprobată de
asociaţi/membri (copie), certificatul de înregistrare şi anexa/anexele la acesta (originale), certificatul emis
de organul fiscal competent din care să rezulte că societatea nu are datorii la bugetul de stat şi la
contribuţiile sociale (original) şi, dacă este cazul, hotărârea judecătorească irevocabilă prin care s-a respins

opoziţia. Cheltuielile se ridică aproximativ la 150 de lei, incluzând taxa de menţiune (30 de lei), taxa
judiciară de timbru (39 de lei), comision transmitere spre publicare în Monitorul Oficial (10 lei), tariful pentru
publicarea în Monitorul Oficial (100 lei/pagina conţinând 2000 de semne incluzând şi spaţiile), timbru
judiciar.
2. În lipsa acordului unanim privind împărţirea bunurilor şi în cazul societăţilor pe acţiuni sau în
comandită pe acţiuni, desfiinţarea se desfăşoară pe parcursul a trei etape şi implică numirea unui lichidator.

