NR. 38
Documentele necesare pentru înregistrarea în registrul comerţului a fuziunii prin transferarea patrimoniului uneia sau
mai multor societăţi care se dizolvă fără a intra în lichidare, unei alte societăţi existente (art. 238 alin. (1) lit. a) din Legea
31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare) *:
Etapa I

1.
2.
3.
4.

5.

Cerere de depunere şi menţionare acte pentru desemnarea experţilor/expertului sau hotărârea adunării generale prin care se
renunţă la expertiză şi depunerea proiectului de fuziune întocmit de fiecare din societăţile participante la fuziune, semnată de
reprezentanţii acestora (original);
Proiectul de fuziune semnat de reprezentanţii fiecăreia din societăţile participante (original);
Declaraţiile fiecăreia din societăţile care încetează a exista, despre modul cum au hotărât să stingă pasivul lor (original);
Dacă este cazul:
- avizele prealabile prevăzute de legile speciale (original);
- împuternicire specială (în formă autentică), avocaţială sau delegaţie pentru persoanele desemnate să îndeplinească
formalităţile legale (original).
Dovezile privind plata taxelor/tarifelor legale:
- taxa de registru;
- tariful de publicare în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.
Etapa a-II-a

1.

Cerere de depunere şi menţionare acte, bifată la pct. 5.15: care se completează cu: „Cerere adresată Preşedintelui Secţiei
comerciale a Tribunalului în a cărui rază teritorială se află sediul solicitantului, prin care solicită înregistrarea fuziunii în
registrul comerţului”;
2. Cerere adresată Preşedintelui Secţiei comerciale a Tribunalului în a cărui rază teritorială se află sediul societăţii absorbante,
prin care solicită înregistrarea în registrul comerţului (3 exemplare) ( model anexat);
3. Hotărârile adunărilor generale ale asociaţilor/acţionarilor fiecăreia din societăţile participante privind aprobarea fuziunii
(original);
4. Actul constitutiv al societăţii absorbante actualizat conform modificărilor intervenite (original);
5. Dovada publicării proiectului de fuziune vizat de directorul oficiului registrului comerţului de pe lângă tribunal şi/sau
persoana sau persoanele desemnate. Confirmarea publicării se efectuează de ORCT.
6. Situaţia financiară de fuziune, care va avea aceeaşi dată pentru toate societăţile participante la fuziune (copie);
7. Certificatul de înregistrare al societăţii absorbante şi, după caz, anexa/anexele dacă intervin modificări ale elementelor
cuprinse în acesta (activitate principală, denumire, formă juridică, sediu) şi certificatele de înregistrare şi anexa/anexele la
acesta ale societăţilor comerciale care încetează a exista (original);
8. Dacă este cazul, declaraţia-tip pe propria răspundere, în original, semnată de asociaţi sau administratori, din care să rezulte
asumarea de către solicitant a responsabilităţii privitoare la legalitatea desfăşurării activităţilor declarate;
9. Dacă este cazul:
- avizele prealabile prevăzute de legile speciale (copie);
- împuternicire specială (în formă autentică), avocaţială sau delegaţie pentru persoanele desemnate să îndeplinească
formalităţile legale (original).
10. Dovezile privind plata taxelor/tarifelor legale:
- Taxa judiciară de timbru;
- Timbru judiciar;
- taxa de registru;
- tariful de publicare în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.
* Toate documentele pe care se întemeiază cererile de la aceasta etapă se depun în 2 exemplare identice, respectiv în
original sau în copie certificată, după cum este prevăzut pentru fiecare document, la oficiul registrului comerţului, care le
va transmite tribunalului competent.

*

Prezentul fluturaş constituie un ghid general pentru informarea comercianţilor în legătură cu obligaţiile ce le revin pentru îndeplinirea formalităţilor
legale, în vederea efectuării înregistrărilor în registrul comerţului şi/sau autorizarea funcţionării în baza declaraţiilor tip pe propria răspundere.
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NOTĂ:
) Cererea adresată Preşedintelui Secţiei comerciale a Tribunalului în a cărui rază teritorială se află sediul societăţii rezultate din
fuziune – absorbantă va cuprinde toate capetele de cerere pentru care este necesar ca Tribunalul să dispună înregistrarea, respectiv
aprobarea fuziunii şi a fiecărei modificări intervenite în actul constitutiv al societăţii absorbante, radierea societăţii/societăţilor
care se dizolvă fără a intra în lichidare şi publicarea în Monitorul oficial al României a actului modificator şi a notificării
depunerii la registrul comerţului a actului constitutiv actualizat, potrivit modelului anexat.

)Taxele judiciare de timbru se plătesc în numerar, prin virament sau în sistem on-line, în contul bugetului local al unităţii

administrativ-teritoriale în a cărei rază îşi are domiciliul sau, după caz, sediul fiscal debitorul. Taxele judiciare de timbru pot fi plătite şi
prin unităţi bancare în contul bugetului local al unităţii administrativ-teritoriale, costurile operaţiunilor de transfer fiind în sarcina
debitorului taxei.

) În cazul în care, prin acordul părţilor, se stipulează ca operaţiunea de fuziune să îşi producă efecte la o dată ulterioară adoptării
hotărârii rezoluţia directorului oficiului registrului comerţului de pe lângă tribunal şi/sau persoanei sau persoanelor desemnate va
fi menţionată în registrul comerţului iar fuziunea va fi înregistrată la data stabilită de părţi pentru producerea efectelor acesteia.
) Cererea de înregistrare se va depune după trecerea termenului de 30 zile de la data publicării proiectului de fuziune / extrasului
în Monitorul Oficial. Prin aceeaşi cerere se va solicita şi radierea societăţii/societăţilor care încetează să existe.
) Copiile de pe actele doveditoare vor fi certificate pentru conformitate cu originalele, sub semnătură, cu menţionarea în clar a
numelui, de către persoanele care, potrivit legii, pot întocmi şi semna cererea.
) În cazul persoanelor fizice sau juridice nerezidente, actele se depun în original sau copii certificate şi traducerea realizată de un
traducător autorizat a cărui semnătură să fie legalizată de un notar public.
) Soluţionarea cererilor prevăzute în etapa unu revine în competenţa directorului oficiului registrului comerţului de pe lângă
tribunal şi/sau persoanei sau persoanelor desemnate care poate/pot dispune administrarea şi a altor acte doveditoare decât
cele enumerate.
Competenţa de verificare a legalităţii hotărârii asupra fuziunii, precum şi, după caz, a actului constitutiv ori a actului
modificator şi de a dispune înregistrarea acestora în registrul comerţului aparţine tribunalului.
) Redactarea actelor, obţinerea autentificării sau, după caz, darea de dată certă, acordarea de îndrumări pentru
completarea corectă a cererii de înregistrare pot fi efectuate, contra cost, prin serviciile de asistenţă din cadrul oficiului
registrului comerţului de pe lângă tribunal.
) Formularele se distribuie la sediul ORC sau se pot prelua de pe Internet (www.registrulcomertului.ro/www.onrc.ro).
) Cererea de înregistrare, înscrisurile prevăzute de lege şi dovezile privind plata taxelor şi tarifelor legale, îndosariate (în dosar
cu şină) şi numerotate, se depun de către solicitant la ORCT direct, prin poştă, cu scrisoare cu valoare declarată şi confirmare de
primire, sau prin mijloace electronice. Cererea transmisă în formă electronică va avea încorporată, ataşată sau logic asociată
semnătura electronică extinsă.
) Înscrisurile a căror înregistrare, menţionare sau publicare se solicită la ORCT vor fi tehnoredactate de către solicitant în limba
română, vor fi lizibile, fără ştersături sau adăugări, sub sancţiunea respingerii acestora.

*

1.
2.

3.
4.
5.
6.

7.
8.

*

*

Dacă se solicită publicarea în Monitorul Oficial a extrasului din proiectul de fuziune, se va depune şi extrasul (original).
Hotărârea AGA va cuprinde: antetul firmelor, nr. şi data, semnăturile persoanelor abilitate; de asemenea, în preambul se va
preciza modul de convocare AGA, precum şi îndeplinirea condiţiilor de validitate a hotărârii, conform dispoziţiilor legale sau
statutare; în cazul în care actul modificator este un act adiţional în formă autentică, nu se va mai depune şi hotărârea adunării
generale în baza căreia acesta a fost încheiat.
Actul modificator al actului constitutiv al societăţii absorbante poate fi autentificat de notarul public/poate fi atestat de avocat
în condiţiile Legii nr. 51/1995, modificată/poate conţine dare de dată certă a notarului public sau a serviciului de asistenţă din
cadrul ORC/ poate fi încheiat sub semnătură privată.
Forma autentică a actului modificator adoptat de asociaţi este obligatorie atunci când printre bunurile reprezentând aport în
natură se află un teren; modificarea formei juridice a societăţii într-o societate în nume colectiv sau în comandită simplă.
Situaţia financiară de fuziune va fi certificată de către persoanele autorizate, potrivit legii.
La cererea comună a societăţilor care participă la fuziune, directorul oficiului registrului comerţului de pe lângă tribunal
şi/sau persoana sau persoanele desemnate desemnează unul sau mai mulţi experţi care acţionează pentru toate societăţile
implicate, dar independent de acestea. Examinarea proiectului de fuziune şi întocmirea raportului scris către acţionari nu vor
fi necesare dacă toţi acţionarii/asociaţii sau toţi deţinătorii altor valori mobiliare care conferă dreptul de vot la fiecare dintre
societăţile participante la fuziune decid astfel.
Taxele legale pot fi achitate în numerar sau cu card bancar la casieriile ORC, precum şi cu mandat poştal, ordin de plată etc..
Dacă s-a optat pentru transmiterea documentelor, care atestă înregistrarea în registrul comerţului, prin poştă, se percepe un
tarif aprobat prin ordin al ministrului justiţiei.
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