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Propunere de modificare legislativă referitoare la simplificarea procedurilor pentru
desfăşurarea activităţilor comerciale
Descrierea situaţiei actuale: Pentru desfăşurarea activităţilor comerciale pe teritoriul României,
cetăţenii străini trebuie să urmeze o procedură stabilită de prevederile O.U.G. nr.194/2002 regimul
străinilor pe teritoriul României. Procedura include două etape prevăzute în art.43 şi art.55:
a) în prima etapă, cetăţeanul străin solicită acordarea unei vize de lungă şedere pentru
desfăşurarea de activităţi comerciale şi
b) în a doua etapă solicită prelungirea dreptului de şedere temporară pentru desfăşurarea de
activităţi comerciale.
În prima etapă viza se acordă cu avizul Centrului Român pentru Promovarea Comerţului şi Investiţiilor
Străine.
În cea de-a doua etapă, prelungirea dreptului de şedere se face în conformitate cu prevederile art.55,
care stipulează că străinul trebuie să prezinte o serie de documente doveditoare, cum ar fi:
- documente care atestă investiţia realizată în conformitate cu planul de afaceri: document eliberat de
Centrul Român pentru Promovarea Comerţului şi Investiţiilor Străine, care să ateste că activitatea se
desfăşoară în conformitate cu planul de afaceri şi documente financiar-contabile ;
- face dovada deţinerii legale a spaţiilor pentru sediul social şi pentru punctele de lucru, precum şi a
faptului că în spaţiul declarat că sediu social nu sunt înregistrate şi alte societăţi comerciale;
- face dovada că este acţionar sau asociat al societăţii comerciale cu atribuţii de conducere şi
administrare;
- face dovada mijloacelor de întreţinere în cuantum de cel puţin 700 euro lunar, dacă este acţionar şi
500 euro lunar, dacă este asociat, precum şi a fondurilor necesare functionarii societăţii comerciale, în
conformitate cu obiectul de activitate şi planul de afaceri.
Ulterior prelungirea se acordă dacă străinul îndeplineşte următoarele condiţii:
- activitatea desfașurată corespunde condiţiilor pentru care a fost acordat dreptul de şedere iniţial;
- obiectul activităţii desfăşurate este cel iniţial ori o continuare sau un rezultat al acestuia;
Cererile pentru prelungirile ulterioare ale dreptului de şedere temporară trebuie însoţite de următoarele
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certificatul constatator, din care sa rezulte calitatea solicitantului, denumirea şi sediul social al
societăţii comerciale, menţiuni efectuate la comunicarea instanţelor de judecată, durata de
funcţionare a societăţii comerciale. În certificatul constatator se va preciza dacă la adresa
sediului social sunt înregistrate şi alte societăţi comerciale, precum şi raportul juridic dintre
solicitant şi acestea;
- înscrierile de menţiuni prevăzute de lege, corespunzătoare modificărilor intervenite cu privire
la actul constitutiv al societăţii comerciale;
- dovada deţinerii legale a spaţiului pentru sediul social şi a punctelor de lucru ale societăţii
comerciale;
- documente din care sa rezulte ca investiţia este concretizata în aport de capital sau transfer de
tehnologie, în valoare de cel puţin 70.000 euro ori crearea a 15 locuri de munca, în cazul
acţionarului, şi 50.000 euro ori crearea a cel puţin 10 locuri de munca, în cazul asociatului.
Pentru dovedirea numărului persoanelor angajate este obligatorie adeverinţa eliberată de
inspectoratul teritorial de muncă;
- documente care să ateste venituri personale în cuantum de cel puţin 700 euro lunar, în cazul
acţionarului şi 500 euro lunar, în cazul asociatului, obţinute din activitatea desfăşurată pe
teritoriul României.
În cazul investiţiilor mai mari de 100.000 euro sau dacă au fost create peste 25 de locuri de munca,
dovada mijloacelor de întreţinere se poate face şi cu alte documente legale. Pentru investiţiile mai mari
de 200.000 euro sau dacă au fost create peste 50 de locuri de muncă nu este necesară dovada
mijloacelor de întreţinere.
-

În scopul dovedirii îndeplinirii condiţiilor financiare prevăzute în prezentul articol, Ministerul
Finanţelor Publice eliberează, la cererea străinilor, certificate cuprinzând menţiuni referitoare la: cifra
de afaceri, investiţii totale, contul de profit şi pierdere, dividende calculate şi plătite asociaţilor ori
reinvestite conform datelor din situaţiile financiare.
Din analiza acestor prevederi reiese că procedura este una foarte birocratică, necesită timp pentru
obţinerea unui număr de documente, eliberate de către mai multe instituţii. Mai mult, cetăţeanul străin
trebuie să prezinte un set de documente identice la Registrul Comerţului pentru înmatricularea
societăţii comerciale şi încă o dată la prelungirea permisului de şedere.
În cea de-a doua etapă, procedura poate fi simplificată prin solicitarea unui certificat
constatator şi a unui certificat de menţiuni eliberate de Registrul Comerţului şi a unui certificate
de menţiuni eliberat de Ministerul Finanţelor Publice. Adeverinţa eliberată de către
Inspectoratul Teritorial de Muncă care atestă numărul persoanelor angajate poate fi înlocuită
cu o declaraţie pe proprie răspundere însoţită de copii din Registrul de Evidenţă a Salariaţilor
(REVISAL).
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Schimbări preconizate: Simplificarea procedurii de prelungire a permisului de şedere pentru
activităţile economice ar elimina birocraţia şi costurile pentru cetăţeanul străin şi ar simplifica
activitatea instituţiilor statului.
Impactul socio-economic: Nu există
Impactul financiar: Nu există
Modificări legislative:
1.Modificarea alin.3 al art.55 al OUG nr.194/2002 după cum urmează:
“Art.55
(3) Dovada îndeplinirii condiţiilor prevăzute în prezentul articol se face cu următoarele documente:
a) planul de afaceri avizat de Agenţia Română pentru Investiţii Străine;
b) certificat de menţiuni eliberat de către Ministerul Finanţelor Publice referitoare la: cifra de
afaceri, investiţii totale, contul de profit şi pierdere, dividende calculate şi plătite asociaţilor ori
reinvestite conform datelor din situaţiile financiare;
c) certificatul constatator, din care să rezulte calitatea solicitantului, denumirea, sediul social şi
obiectul principal de activitate al societăţii comerciale, menţiunile efectuate la comunicarea instanţelor
de judecată, durata de funcţionare a societăţii comerciale, principalii indicatori economico-financiari,
respectiv total active imobilizate, cifra de afaceri, profit net sau pierderi, număr mediu de salariaţi
d) înscrierile de menţiuni prevăzute de lege, corespunzătoare modificărilor intervenite cu privire la
actul constitutiv al societăţii comerciale;
e) declaraţia pe propria răspundere referitoare la numărul de angajaţi, însoţită documente în format
pe hârtie din Registrul de evidenţă al salariaţilor “
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