
 

 

 

 

 

Simplificarea şi debirocratizarea formalităților  
în cazul transferului de părți sociale 

   

Modificările aduse de  
Legea nr. 223/2020 

 Cu intenția de a crea un mediu de business mai atractiv, precum și de a se alinia unor 
juridicții mai prietenoase cât privește înființarea facilă și rapidă a societăților comerciale, 
legiuitorul român a modificat vechea  Lege a societăţilor comerciale nr. 31/1990 prin Legea 
nr. 223/2020 pentru simplificarea şi debirocratizarea transferului de părţi sociale şi a 
vărsării capitalului social (”Legea nr. 223/2020”), modificările vizând, în principal, 
următoarele: 

▪ eliminarea procedurii opoziției în cazul unui transfer de părți sociale; 

▪ posibilitatea asociaților de a stabili prin act constitutiv o majoritate mai mică pentru 

aprobarea transferului de părți sociale către terți; 

▪ eliminarea cerinței privind capitalul minim de 200 lei la înființarea unei societăți cu 

răspundere limitată;  

▪ eliminarea necesității înregistrării prealabile la ANAF a documentului care atestă 

dreptul de folosință asupra spațiului cu destinație de sediu social; 

▪ eliminarea necesității de a dovedi efectuarea vărsămintelor în cazul societăților cu 

răspundere limitată. 

 

   

Eliminarea procedurii 
opoziției în cazul unui 
transfer de părți 
sociale către terți 

 Până în prezent, transferul de părți sociale către terț (persoane fizice sau juridice care nu 
dețineau calitatea de asociați în societatea în cauză) presupunea o procedură de durată 
în două etape, prin depunerea la Oficiul Registrului Comerțului a hotărârii adunării generale 
a asociaților de aprobare a transferului în vederea publicării acesteia în Monitorul Oficial și 
așteptarea împlinirii termenului de opoziție de 30 de zile calculat de la data publicării. În 
practică, pentru ca transferul de părți sociale să opereze era necesar, în primul rând, 
așteptarea publicării hotărârii, publicare care în general se efectua în aproximativ 2-3 
săptămâni de la data depunerii hotărârii la Oficiul Registrului Comerțului și, în al doilea 
rând, așteptarea trecerii termenului de opoziție de 30 de zile. Astfel, întreaga procedură a 
transferului de părți sociale putea dura până la 2-3 luni, iar în cazul în care pe perioada 
termenului de 30 de zile se formulau opoziții, procedura se prelungea până la soluționarea 
definitivă de către instanță a opozițiilor. De cele mai multe ori, autoritățile fiscale erau cele 
mai active în ceea ce privește introducerea opozițiilor, uneori pentru datorii fiscale foarte 
mici, fapt ce prelungea oricum finalizarea procedurii de transfer cu aproximativ 3-6 luni.   

Prin Legea nr. 223/2020, legiuitorul simplifică și debirocratizează procedura transferului de 
părți sociale prin eliminarea procedurii opoziției, transferul operând doar în baza hotărârii 
asociaților adoptată în condițiile stabilite prin actul constitutiv al societății. Desigur, sunt 
menținute în continuare obligațiile de înregistrare a transferului în registrul de părți sociale 
și în Registrul Comerțului. 
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Aprobarea transferului 
de părți sociale către 
terți 

 Până în prezent, orice transfer de părți sociale către un terț trebuia aprobat de asociații 
reprezentând ¾ din capitalul social al societății. Astfel, transferul de părți sociale putea fi 
blocat de către asociatul fără al cărui vot nu s-ar fi întrunit majoritatea cerută de lege. 

Legea nr. 223/2020 permite asociaților să stabilească, prin actul constitutiv al societății, o 
majoritate mai mică de ¾ care să fie necesară pentru aprobarea transferului de părți 
sociale către terți, creând posibilitatea, în unele cazuri, ca  asociatul vânzător să poată 
dispune de părțile sale sociale fără a depinde de celălalt asociat/ceilalți asociați, însă în 
limitele stabilite prin actul constitutiv. 

 

   

Publicarea în 
Monitorul Oficial și 
intrarea în vigoare 

 Legea nr. 223/2020 a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 1018 din data de 02 noiembrie 
2020 și intră în vigoare la data de 05 noiembrie 2020. 

 
 
Informațiile furnizate în acest document prezintă informații generale și nu trebuie 
considerate consultanță juridică în analizarea și soluționarea unei probleme juridice 
specifice. Dacă aveți întrebări specifice cu privire la o anumită situație, adresați-le către: 
 
Voicu & Filipescu SCA, office@vf.ro sau la numărul de telefon +4021 314 02 00 
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