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DIZOLVAREA DIN OFICIU A SOCIETATILOR CARE NU ISI DEPUN LA TIMP
BILANTUL
Conform Legii nr. 152/2015 privind modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul
înregistrării în registrul comerţului, societatile care nu vor depune la timp situatiile financiare
anuale si raportarile contabile, vor fi dizolvate la cererea oricarei persoane interesate sau a Oficiului
National al Registrului Comertului. Sanctiunea anterior mentionata se va aplica in cazul in care
perioada de intarziere va fi mai mare de 60 de zile lucratoare.
De asemenea, in cazul in care societatile nu vor depune in termenul legal prevazut declaratia din
care sa rezulte ca nu au desfasurat activitate de la momentul constituirii, vor putea fi dizolvate dupa
perioada de intarziere de 60 de zile lucratoare.
Dizolvarea societatilor va mai putea fi pronuntata, potrivit noilor reglementari, daca:







societatea nu mai are organe statutare sau acestea nu se mai pot intruni;
actionarii/asociatii au disparut ori nu au domiciliul cunoscut ori resedinta cunoscuta (in
prezent, dispozitia face referire doar la disparitia asociatilor);
nu mai sunt indeplinite conditiile referitoare la sediul social (inclusiv ca urmare a expirarii
duratei actului care atesta dreptul de folosinta asupra spatiului cu destinatie de sediu social
ori transferului dreptului de folosinta sau proprietate asupra spatiului cu destinatie de sediu
social);
a incetat activitatea societatii sau aceasta n-a fost reluata dupa inactivitatea temporara, care
nu poate fi mai lunga de trei ani de la data inscrierii in registrul comertului;
societatea nu si-a completat capitalul social, in conditiile legii.

Societatile impotriva carora vor fi formulate actiuni de dizolvare vor fi facute publice intr-un
termen prealabil de cel putin 15 zile calendaristice, lista acestora fiind publicata pe site-ul
Registrului Comertului. Un element de noutate fata de prevederile anterioare se refera la
comunicarea hotararii de dizolvare si societatii in cauza. Impotriva hotararii de dizolvare, se va
putea face apel de catre orice persoana interesata in cel mult 30 de zile de la data publicarii in
Monitorul Oficial.
In conformitate cu prevederile Legii 152/2015 "Oficiul National al Registrului Comertului, la
cererea oricarei persoane interesate, inclusiv a Ministerului Finantelor Publice – Agentia
Nationala de Administrare Fiscala, procedeaza la numirea unui lichidator inscris in Tabloul
Practicienilor in Insolventa. Remunerarea lichidatorului se face din averea societatii dizolvate
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sau, in lipsa, din fondul de lichidare, constituit potrivit legii. Remuneratia lichidatorului este in
cuantum fix de 1.000 lei, decontul final al cheltuielilor efectuate de lichidator in legatura cu
lichidarea societatii urmand a se face, pentru situatia in care nu exista bunuri in averea societatii
dizolvate, de catre Uniunea Nationala a Practicienilor in Insolventa din Romania, la solicitarea
lichidatorului".
Dupa expirarea unui termen de trei luni de la momentul ramanerii definitive a hotararii de
dizolvare, ONRC sau orice persoana interesata va putea sa ceara tribunalului radierea firmei din
registrul comertului, daca nu va exista nicio cerere de numire a lichidatorului.
Termenul de lichidare a societatii va fi de un an, termen care va putea fi prelungit de catre ONRC
pentru motive temeinice (nu de tribunal conform actualelor reglementari) cu inca un an, dar nu mai
mult de doua ori.
Prevederile anterioare vor fi aplicabile dupa intrarea in vigoare a Legii nr. 152/2015 prin
publicarea in Monitorul Oficial.
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