Legea nr. 102/2020 pentru modificarea și
completarea Legii societăților nr. 31/1990 a fost publicată
în M.O. nr 583 din 2 iulie 2020 și se aplică în trei zile de
la publicare.
Astfel prin prezenta lege se modifică urmatoarele:
- (1) eliminarea interdicției pe care o au persoanele fizice și cele juridice de a fi asociați
unici la mai multe SRL-uri. Astfel, antreprenorii o să poată deveni acționari unici la mai multe
firme, fără nicio limitare. Art. 14 care prevedea astfel de restricții a fost abrogat.
- (2) la același sediu vor putea funcționa mai multe companii decât numărul de camere
existent.
Până la aceasta modificare, Legea societăților stabilea că la același sediu este posibilă
funcționarea unui număr de firme egal cu numărul de camere al sediului.
- (3) eliminarea necesității anumitor documente, în special la înființarea firmelor (mai e
necesar doar documentul ce atestă dreptul de folosință asupra spațiului cu destinație de sediu
social)
- (4) eliminarea avizului referitor la schimbarea destinației imobilelor colective cu regim de
locuință - adică acel acord al vecinilor care se cerea până acum.
Atentie! această prevedere este valabilă numai dacă este vorba de situații în care la sediul
social nu se desfășoară activitate.
Totodată a fost publicată și Legea nr. 108/2020 privind modificarea și completarea Legii nr.
129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum
și pentru modificarea și completarea unor acte normative
- o prima măsura este scutirea de obligația de a mai depune declarația privind beneficiarul
real de către persoanele juridice constituite doar din asociați persoane fizice, atunci când
aceștia sunt singurii beneficiari reali.
- nici declarațiile care ar fi trebuit depuse în curând, când se împlinea termenul de 12 luni de la
intrarea în vigoare a noii legi de spălare a banilor, nu vor mai trebui depuse de către persoanele
juridice constituite doar din asociați persoane fizice, atunci când aceștia sunt singurii beneficiari
reali.
- dispare și obligația depunerii declarației anuale (cea cerută după aprobarea situațiilor
financiare anuale) de către persoanele juridice care se înregistrează la Registrul Comerțului. Potrivit

legii noi, va mai fi necesară declarația doar atunci când apar modificări privind datele de identificare
ale beneficiarului real - în 15 zile de la intervenirea modificării.

