
Administrația Județeană a Finanțelor Publice Mehedinți

I N F O R M A R E 

Administratia Judeteana a Finantelor Publice Mehedinti – Serviciul Asistenta
Contribuabili, va aduce la cunostinta  aparitia urmatoarelor acte normative:

     

Legea nr. 265/2022 din 22 iulie 2022 privind registrul comerțului și pentru mo-
dificarea și completarea altor acte normative cu incidență asupra înregistrării 
în registrul comerțului (Monitorul Oficial nr. 750 din 26 iulie 2022).              
    

 Precizări suplimentare:

 Legea nr. 265/2022 din 22 iulie 2022 
 

-  Reglementează procedura de înregistrare în registrul comerțului pe baza 
controlului registratorului de registrul comerțului sau, după caz, în baza hotă-
rârii instanței judecătorești, statutul registratorului de registrul comerțului și 
modul de organizare și funcționare a Oficiului Național al Registrului Comerțu-
lui  și a oficiilor registrului comerțului de pe lângă tribunale, denumite oficiile
registrului comerțului;

-  Reglementează că formatul cererii de înregistrare fiscală se stabilește prin 
ordin comun al președintelui ANAF și al ministrului justiției, urmând a fi inclus
în cererea de înregistrare în registrul comerțului;

-  Reglementează că, solicitarea înregistrării fiscale se face prin depunerea 
cererii de înregistrare la biroul unic din cadrul oficiului registrului comerțului 
de pe lângă tribunal, iar atribuirea codului unic de înregistrare de către Minis-
terul Finanțelor - ANAF este condiționată de admiterea cererii de înregistrare 
în registrul comerțului;

-  În vederea atribuirii codului unic de înregistrare de către ANAF, oficiile re-
gistrului comerțului transmit, direct sau prin intermediul ONRC, pe cale elec-
tronică, ANAF datele referitoare la înregistrările efectuate în registrul come-
rțului și cele conținute în cererea de înregistrare fiscală, care constituie ane-
xă la cererea de înregistrare, astfel:

a) în baza datelor transmise ANAF atribuie codul unic de înregistrare,

b) structura codului unic de înregistrare se stabilește de ANAF.



 

Modifică și completează Legea societăților nr. 31/1990, republicată în Monito-
rul Oficial al României, Partea I, nr. 1.066 din 17 noiembrie 2004, cu modifică-
rile și completările ulterioare, după cum urmează:

 

●     Reglementează ca lista societăților pentru care Oficiul Național al Regis-
trului Comerțului urmează să formuleze acțiuni de dizolvare se afișează în Bu-
letinul electronic al registrului comerțului, cu cel puțin 15 zile calendaristice 
înainte, și se transmite Agenției Naționale de Administrare Fiscală;

●     Stabilește ca Hotărârea tribunalului prin care s-a pronunțat dizolvarea să 
fie comunicată societății, oficiului registrului comerțului pentru înregistrarea 
mențiunii de dizolvare în registrul comerțului, Agenției Naționale de Adminis-
trare Fiscală - administrația județeană a finanțelor publice/administrația fi-
nanțelor publice a sectorului și să se publice în Buletinul electronic al regis-
trului comerțului;

●     Reglementează că lista societăților pentru care Oficiul Național al Regis-
trului Comerțului urmează să formuleze acțiuni de radiere, se afișează în Bu-
letinul electronic al registrului comerțului cu cel puțin 15 zile calendaristice 
înainte și se transmite Ministerului Finanțelor - Agenția Națională de Adminis-
trare Fiscală.

 

●    La data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă:

a) Legea nr. 26/1990 privind registrul comerțului, republicată în Monitorul Ofi-
cial al României, Partea I, nr. 49 din 4 februarie 1998, cu modificările și com-
pletările ulterioare;

b) Legea nr. 359/2004 privind simplificarea formalităților la înregistrarea în 
registrul comerțului a persoanelor fizice, asociațiilor familiale și persoanelor 
juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum și la autorizarea funcționării 
persoanelor juridice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 
839 din 13 septembrie 2004, cu modificările și completările ulterioare;

c) Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 116/2009 pentru instituirea unor 
măsuri privind activitatea de înregistrare în registrul comerțului, publicată în 
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 926 din 30 decembrie 2009, aproba-
tă cu modificări și completări prin Legea nr. 84/2010, cu modificările ulterioa-
re, cu excepția art. 11.
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       Pentru indrumare si asistenta, va puteti adresa Serviciului asistenta contribuabili la 
tel.   0252306233 si 0252330097 sau accesand  site-ul ANAF la adresa: 
https://www.anaf.ro/arondare, completand FORMULARUL PENTRU ASISTENŢĂ. 
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SERVICIUL ASISTENTA CONTRIBUABILI


