COMUNICAT DE PRESĂ

Ca urmare a ultimelor afirmaţii inexacte făcute în presă şi la televiziune de
reprezentanţii Agenţiei Naţionale pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii şi
Cooperaţie referitoare la activitatea registrului comerţului, apreciem ca
necesare următoarele precizări:
-

-

-

-

durata maximă prevăzută de lege pentru constituirea unei societăţi
comerciale, este de 20 de zile, potrivit dispoziţiilor OUG nr. 76/2001;
această durată include activitatea de înregistrare în registrul
comerţului şi de obţinere a codului unic de înregistrare fiscală la
Ministerul Finanţelor Publice, care sunt specifice registrului
comerţului şi care totalizează numai maximum 8 zile;
ulterior înregistrării în registrul comerţului, prin intermediul
aceleiaşi instituţii, se obţin avizele/autorizaţiile de funcţionare care
sunt obligatorii, prevăzute de lege şi în număr de cinci:
• protecţia muncii
• sanitar-veterinară
• sanitară
• protecţia mediului
• protecţia şi stingerea incendiilor
documentele necesare înregistrării sunt prevăzute de lege şi însoţesc
cererea adresată judecătorului delegat care, ca orice document oficial
se depune completată citeţ şi fără adăugiri sau ştersături care să poată
fi imputate personalului registrului comerţului;
costurile generate de înregistrarea în registrul comerţului variază
între 735.000 lei pentru societăţile comerciale cu capital social minim
şi 3.835.000 lei pentru cele cu capital social de peste 100.000.000 lei.
restul sumelor sunt datorate altor instituţii şi autorităţi precum şi
Monitorului
Oficial,
fiind
colectate
pentru
simplificarea
formalităţilor de către oficiile registrului comerţului, iar ulterior
decontate titularilor.

Astfel, apare nereală şi lipsită de o minimă bază legală, confuzia care se
induce în rândul opiniei publice, între activitatea specifică registrului
comerţului şi cea legată de activitatea altor instituţii şi autorităţi publice
implicate în procedura autorizării funcţionării societăţilor comerciale.
Nici una dintre instituţiile şi autorităţile publice implicate în procedura
de autorizare a funcţionării comercianţilor nu a încălcat dispoziţiile
legii, fapt confirmat şi de controalele din ţară ale fostului Minister al
Intreprinderilor Mici şi Mijlocii şi Cooperaţiei, iar registrul comerţului
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prin centralizarea tuturor documentaţiilor şi plăţii taxelor şi tarifelor, nu
a făcut decât să vină în sprijinul comunităţii de afaceri.
Prin urmare, sunt inexacte afirmaţiile privitoare la:
• durata „de peste 30 de zile” necesară constituirii unei societăţi
comerciale;
• „numărul mare de autorizaţii de funcţionare necesare”;
• volumul mare de documente ce constituie dosarul de înregistrare „83 de documente”;
• costurile ridicate ale taxelor şi tarifelor;
• greutăţile birocratice create de registrul comerţului.
Precizăm că, până în prezent, pe parcursul înfiinţării unei societăţi
comerciale, nu a existat nici un caz de aprobare tacită în activitatea
registrului comerţului sau a instituţiilor şi autorităţilor avizatoare.
Totodată, nu a existat nici un caz de depăşire a termenului legal de
eliberare a certificatului de înregistrare, atât în tară cât şi la Oficiul
Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Bucureşti, acesta din
urmă înregistrând în medie câte 80 constituiri de societăţi comerciale în
fiecare zi.
Apreciem ca necesară informarea opiniei publice cu privire la
posibilitatea legală de depunere a cererii de constituire a societăţilor
comerciale însoţită de actele doveditoare şi prin corespondenţă,
modalitate la care din nefericire se apelează foarte rar.
Anexăm prezentului comunicat, descrierea fluxului specific, a duratei
operaţiunilor şi lista actelor necesare constituirii unei societăţi
comerciale.
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Constituirea societăţilor comerciale

Flux operaţiuni necesare înregistrării în registrul comerţului
1 zi
1 zi
3 zile
1 zi

depunere dosar, informare şi verificare iniţială;
înregistrare provizorie în baza de date (verificare asociat
unic, unicitate sediu, etc.), comunicare copii şi date către
instituţiile şi autorităţile avizatoare;
includerea pe condica de şedinţă a judecătorului delegat şi
termen;
înregistrare în registrul comerţului după pronunţarea
încheierii de ad mitere, inclusiv redactare încheiere de
autorizare;

1 zi
transmitere date înregistrate şi obţinere Cod unic de
înregistrare fiscală de la Ministerul Finanţelor Publice;

1 zi

redactare certificat de înregistrare;

TOTAL REGISTRUL COMERŢULUI: 8 zile
AUTORIZAREA FUNCŢIONĂRII de către cele 5 instituţii şi
autorităţi prevăzute de lege
1 zi
1 zi

predare documentaţie către instituţiile şi autorităţile
avizatoare şi editare anexă
semnare de către reprezentanţii instituţiilor şi autorităţilor
prevăzute de lege, delegaţi la registrul co merţului;

(ciclu încheiat pentru societăţile comerciale cu obiect de activitate care nu
necesită verificări şi evaluări în teren)

10 zile
1 zi
1 zi

autorizări teren inclusiv co municări răspunsuri;
editare şi semnare anexă cu autorizaţii;
înregistrare autorizaţii e mise şi eliberare certificat de
înregistrare împreună cu anexa conţinând autorizaţiile de
funcţionare (cele 12 zile sunt incluse în termenul legal de
20 de zile);
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Acte necesare constituirii unei societăţi comerciale
1. act constitutiv (număr pagini în funcţie de voinţa părţilor);
2. cazier fiscal (corespunzător numărului de asociaţi, conform OG
nr. 75/2001);
3. dovadă spaţiu (Legea nr. 26/1990 republicată, cu modificările
ulterioare)
4. acord asociaţie de locatari (conform art. 39 (3) din H.G. nr.
1275/2000)
5. împuternicire avocat (când este cazul);
6. dovadă rezervare denumire firmă (art. 16 din Legea nr. 31/1990
republicată, cu modificările ulterioare);
7. dacă nu sunt cuprinse în actul constitutiv, declaraţii pe proprie
răspundere pentru îndeplinirea condiţiilor legale (corespunzător
numărului de fondatori şi ad ministratori);
8. specimen de semnătură administratori (corespunzător numărului
administratori)
9. copii acte identitate - pentru dovedirea CNP – (corespunzător
numărului de asociaţi)
10. dovadă vărsă mânt capital social
11. dovada plăţii taxelor şi tarifelor pentru:
- registrul co merţului;
- instituţiile şi autorităţile avizatoare;
- timbru judiciar;
- publicarea în Monitorul Oficial a încheierii
judecătorului delegat.
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