
Proiect 
Lege privind stimularea investitorilor individuali – business angels  

 
Art. 1 Prezenta lege reglementează condiţiile în care persoanele fizice, pentru a 

beneficia de facilităţi fiscale în condiţiile legii, pot dobândi părţi sociale şi acorda 
împrumuturi societăţilor cu răspundere limitată, denumite în continuare SRL. 
 

Art. 2 În sensul prezentei legi, termenii de mai jos au următoarele semnificaţii: 
a) Investitorul individual-business angel - reprezintă investitorul  privat, 

persoană fizică,  care sprijină ideile noi în afaceri şi doreşte să participe la 
transpunerea lor în practică încă din stadiul incipient prin suport financiar şi 
managerial; 

b) Cesionar – reprezintă investitorul individual -business angel, astfel cum este 
definit la lit. a) care dobândeşte parte din capitalul social al SRL, printr-un 
contract de cesiune, cu respectarea dispoziţiilor art. 4, devenind asociat; 

c) Cedent - reprezintă asociatul persoană fizică care transmite, printr-un 
contract de cesiune, parte din capitalul social al SRL către cesionar. 

 
Art. 3 SRL, pentru a fi beneficiar al împrumutului acordat conform prezentei 

legii, trebuie să îndeplinescă următoarele condiţii: 
a) are cel mult trei ani de la înfiinţare ; 
b) nu are datori către bugetul de stat pe întreaga perioadă de acordare a 

facilităţilor; 
c) este întreprindere autonomă în sensul Legii nr. 346/2004 privind stimularea 

înfiinţării şi dezvoltării întreprinderor mici şi mijlocii, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

d)  nu se află în stare de faliment ori lichidare, conform Legii nr. 85/2014 
privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă. 

 
Art. 4 (1) Cesiunea aportului de capital social este posibilă în condiţiile art. 87 

din Legea societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare. 

(2)Transmiterea părţilor sociale între cedent şi cesionarul din afara societăţii, 
investitorul individual -business angel, se realizează în condiţiile prevăzute de art. 
202 alin. (2) din Legea societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
 

Art. 5 (1) Investitorul individual  - business angel are dreptul de a beneficia 
de facilităţile acordate de prezenta lege, în cazul acordării de împrumuturi băneşti 
către SRL al cărei asociat a devenit, potrivit art. 8. 



(2) Cesionarul, pentru a beneficia de facilităţile prevăzute de lege, nu trebuie 
să deţină mai mult de 49% din părţile sociale ale SRL în cauză. 
   
 

Art. 6 (1) Societatea va lua mările necesare pentru obţinerea şi detinera unor 
informaţii complete, clare şi actualizate despre strucutura deţină[torilor părţilor 
sociale, inclusiv a investitorului individual- business angel, şi le va pune la 
dispoziţia Registrului Comerţului sau a altor autorităţi competente, conform 
prevederilor legale. 

(2) Reprezentantul legal desemnat va asigura păstrarea, într-o formă 
corespunzătoare, a referinţelor de identitate ale deţinătorilor părţilor sociale, 
inclusiv ale investitorului individual- business angel, a evidenţelor secundare sau 
operative şi a înregistrărilor tuturor operaţiunilor finaanciare desfăşurate de 
societate pe o perioadă de minim 5 ani de la data la care societatea şi-a încetat 
activitatea. 

 
Art. 7 (1) Contractul de împrumut, încheiat în condiţiile art. 2158 din Legea 

nr.287/2009 privind Codul Civil, republicată,  dintre investitorul individual-
business angel şi SRL, se semnează la aceeaşi dată cu contractul de cesiune, 
urmând să intre în vigoare la data înscrierii în Registrul Comerţului a noului 
asociat. 
 (2) În Registrul Comerţului se va face menţiune despre statutul de investitor 
individual-business angel  al cesionarului, pe baza contractului de împrumut care 
va fi ataşat la cererea pentru înscriere a noului asociat. 
 

Art.8 Împrumutul acordat de cesionar SRL în cauză, trebuie să îndeplinescă 
cumulativ următoarele condiţii: 

a) este consemnat într-un înscris autentic;  
b) este acordat fără dobândă;  
c) are valoarea de cel puţin 5.000 de euro, echivalent lei la cursul Băncii 

Naţionale a României din ziua acordării împrumutului; 
d)  este acordat pe o perioadă minimă de 3 ani; 
e)  este înregistrat în contabilitatea SRL conform legii; 
f) este realizat prin transfer bancar în contul de virament al societăţii prin 

intermediul băncilor din România; 
g) este destinat îndeplinirii scopului şi naturii activităţii SRL pentru care 

investitorul individual- business angel asigură împrumutul. 
 



Art. 9 (1) Veniturile sub formă de dividende obţinute de cesionarul-investitor 
individual, pentru părţile sociale dobândite sunt scutite de impozit pentru o 
perioadă de 5 ani, în condiţiile art. 5. 

(2) Diferenţa pozitivă între preţul de vânzare şi preţul de cumpărare  
rezultată din transferul dreptului de proprietate asupra părţilor sociale obţinute de 
cesionarul-investitor individual este scutită de impozit dacă transferul are loc după 
trecerea unui termen de 3 ani de la dobândire, în condiţiile art. 5. 

(3) Dreptul de a beneficia de facilităţile prevăzute la alin. 1 şi alin. 2 este 
netransmisibil. 
 (4) În situaţia în care există mai mulţi asociaţi investitori individuali, 
facilităţile prevăzute de prezenta lege nu se acordă pentru mai mult de 49% din 
părţile sociale ale SRL în cauză, chiar dacă asociaţii se încadrează în categoria  
investitorului individual-business angel.  
 (5) Ordinea în care investitorii individuali-business angels beneficiază de 
facilităţile acordate de prezenta lege, în situaţia prevăzută la alin. 4, este stabilită de 
data înscrierii în Registrul Comerţului a noilor asociaţi până la atingerea pragului 
de 49% din părţile sociale.  
 

Art. 10. (1)Cesionarul, investitor individual-business angel, nu are dreptul de 
a înstrăina părţile sociale dobândite în condiţiile art. 4, o perioadă de 3 ani de la 
data acordării împrumutului, pentru a beneficia de facilităţile fiscale conform art. 
9. 

(2) Dacă cesionarul înstrăinează părţile sociale înainte de expirarea 
termenului de 3 ani de la data acordări împrumutului, este obligat la plata 
retroactivă a impozitului pe dividende datorat conform Legii nr. 571/2003 privind 
Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, la care se adaugă 
penalităţile de întârziere, şi la plata impozitului pentru diferenţa pozitivă între 
preţul de vânzare şi preţul de cumpărare  rezultat din înstrăinarea părţilor sociale. 
  

Art. 11  (1) Pentru acordarea împrumutului în condiţiile prezentei legii, Statutul 
SRL se va modifica, înainte de acordarea acestuia de către investitorul individual - 
business angel, după cum urmează:  

a) participarea la profit a asociaţilor va deveni proporţională cu procentul 
părţilor sociale deţinut de fiecare asociat; 

b) deciziile privind planul anual de afaceri, investiţii în active cu o valoare 
superioară a 10% din cifra de afaceri a societăţii în anul anterior, renunţarea 
la împărţirea profitului se vor lua doar cu acordul tuturor asociaţilor; 

(2) Dispoziţiile din Statutul SRL menţionate la alin. (1) nu vor putea fi  
modificate în perioada în care se  beneficiează de facilităţile prevăzute în prezenta 
lege. 



 
Art. 12  Ministerul Finanţelor Publice împreună cu Departamentul pentru 

Întreprinderi Mici şi Mijlocii, Mediu de Afaceri şi Turism vor elabora normele 
metodologice pentru aplicare prevederilor prezentei legi, care vor fi adoptate prin 
hotărâre a guvernului, în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei 
legi. 
 

Art.13 Prezenta lege intră în vigoare la 45 de zile de la publicarea în Monitorul 
Oficial, Partea I. 
 
 


