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OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI
Doamnei Valentina BURDESCU, director general

Stimată doamnă,
Prin prezenta scrisoare vă supunem atenției faptul că membrii Camerei Consultanților Fiscali ne-au
sesizat asupra unor dificultăți întâmpinate la unele structuri teritoriale ale ONRC, cu privire la
înregistrarea societăților sau suplimentarea obiectului de activitate al societăților, care urmează să
desfășoare, potrivit actului constitutiv sau hotărârii AGA de modificare a acestuia, după caz,
activitatea de consultanță fiscală cuprinsă în codul CAEN 6920 „Activități de contabilitate, audit
financiar și consultanță în domeniul fiscal”.
Pentru o bună înțelegere a situației, vă prezentăm elementele legislative esențiale cu privire la
activitatea de consultanță fiscală desfășurată de societăți. Astfel, activitatea de consultanță fiscală
este reglementată de OG nr. 71/2001 privind organizarea şi exercitarea activităţii de consultanţă
fiscală, aprobată prin Legea nr. 198/2002, cu modificările și completările ulterioare și de
Regulamentul de organizare și funcționare al Camerei Consultanților Fiscali, aprobat prin hotărâre
a Consiliului superior al Camerei. Precizăm faptul că, legislația specifică activității de consultanță
fiscală nu prevede restricții referitoare la desfășurarea de către persoanele juridice - membre ale
Camerei Consultanților Fiscali și a altor activități, astfel că activitatea de consultanță fiscală poate
reprezenta fie obiectul principal de activitate, fie un obiect secundar de activitate.
Problema pusă în discuție se referă la situația în care intenția întreprinzătorului, consemnată și în
actul constitutiv al societății, este ca aceasta să desfășoare doar una dintre cele trei activități
distincte cuprinse în codul CAEN 6920, respectiv activitatea de “consultanță în domeniul fiscal”, așa
cum este ea reglementată de OG nr. 71/2001, menționată mai sus.
Aceste situații apar în mod firesc atunci când acționarii/asociații nu sunt membri ai celor două
organisme profesionale corespunzătoare activităților de “audit financiar” și respectiv “contabilitate”
(CAFR și CECCAR ), caz în care este evident că nu pot înființa societăți care să desfășoare aceste
activități, potrivit legii de organizare și funcționare a acestora, sau, în situația în care nu doresc să
desfășoare aceste activități prin societatea în discuție.
Din constatările noastre, legate de înregistrarea codului CAEN 6920 “Activități de contabilitate, audit
financiar; consultanță în domeniul fiscal” (exclusiv activitate de consultanță fiscală) în actul
constitutiv al societăților, există o interpretare a legii și implicit o practică neunitară la nivel național

referitoare la condiționarea înregistrării acestui cod CAEN de prezentarea avizului CECCAR, în
cazul societăților care nu intenționează să desfășoare activități contabile.
În acest sens, vă anexăm copii ale documentelor din care rezultă că Oficiul Registrului Comerțului
de pe lângă Tribunalul Iași prin rezoluția nr. 3211/10.02.2022 a respins înregistrarea în registrul
comerțului a mențiunii privind codul obiectului de activitate din Hotărârea asociatului unic nr.
1/09.02.2022 pentru societatea TAX SHIELD PROJECT S.R.L. (CUI 45073614, număr de ordine în
registrul comerțului J/22/3539/2021, ROONRC J22/3539/2021). O situație similară ne-a fost
semnalată și din județul Galați.
Practic, în înțelegerea noastră, aceste structuri teritoriale ale ONRC refuză să accepte că o societate
poate să desfășoare doar una dintre cele trei activități, total distincte, corespunzătoare unor profesii
liberale reglementate distinct, cuprinse însă sub același cod CAEN 6920. Considerăm că o astfel de
practică nu poate fi susținută cu argumente legale și logice pertinente, având în vedere și cele
prezentate mai sus, iar pe de altă parte, apreciem că aduce atingere unor drepturi și libertăți
fundamentale.
Mai mult decât atât, constatăm că la nivelul celorlalte structuri teritoriale ale ONRC au fost
identificate soluțiile corecte de interpretare și aplicare a legii, care să nu conducă la blocarea
inițiativelor private de derulare a unor activități economice în mod cu totul gratuit și chiar abuziv, în
opinia noastră. În acest sens, vă transmitem anexate câteva copii ale certificatelor de înregistrare
emise de alte structuri teritoriale ale ONRC, cu titlu de exemple (certificate de înregistrare emise de
ORC București, Constanța, Bihor, Caraș-Severin, Cluj). Astfel, acestea au înregistrat societăți care
si-au asumat prin cererea de înregistrare să desfășoare exclusiv activitate de consultanță fiscală.
În acest context, avem rugămintea să întreprindeți demersurile necesare la nivelul structurilor
teritoriale ONRC, cel puțin din IAȘI și GALAȚI, pentru asigurarea aplicării unitare a prevederilor
referitoare la înregistrarea codului CAEN 6920 “Activități de contabilitate, audit financiar; consultanță
în domeniul fiscal” pentru societățile care desfășoară exclusiv activitate de consultanță fiscală.
Vă mulțumim pentru buna colaborare și vă stăm la dispoziție pentru informații sau explicații
suplimentare, dacă apreciați util acest lucru.
Cu stimă,
Director executiv
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