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L E G E 

 
 
 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 5/2005 pentru 
modificarea alin. (1) al art. 6 din Legea nr. 348/2004 privind 
denominarea monedei naţionale 
 
 Parlamentul României adoptă prezenta lege. 
 
 Articol unic. - Se aprobă Ordonanţa Guvernului nr. 5 din                 
20 ianuarie 2005 pentru modificarea alin. (1) al art. 6 din Legea                 
nr. 348/2004 privind denominarea monedei naţionale, adoptată în temeiul 
art. 1 pct. I.6 din Legea nr. 602/2004 privind abilitarea Guvernului de a 
emite ordonanţe, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I,       
nr. 84 din 25 ianuarie 2005, cu următoarele modificări şi completări: 
 

1. Titlul ordonanţei va avea următorul cuprins: 
„Ordonanţă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 348/2004 

privind denominarea monedei naţionale” 
 
 2. Articolul I va avea următorul cuprins: 
 “Legea  nr. 348/2004 privind denominarea monedei naţionale 
publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 664  din                
23 iulie 2004 se modifică şi se completează după cum urmează: 
  1. Alineatul (4) al articolului 2 va avea următorul cuprins: 

(4) Preschimbarea se va putea face pe o perioadă nelimitată de timp, 
la sucursalele Băncii Naţionale a României care desfăşoară activităţi de 
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casierie şi la unităţile instituţiilor de credit autorizate să efectueze această 
operaţiune prin ordin al guvernatorului Băncii Naţionale a României. 

 
2. La articolul 4, după alineatul (2) se introduce alineatul (3) cu 

următorul cuprins: 
(3) Începând cu data de 1 martie 2005, până la data de 30 iunie 2005, 

informaţiile furnizate publicului privind activitatea desfăşurată pe piaţa de 
capital vor fi exprimate atât în monedă veche, cât şi în monedă nouă. 

 
3. La articolul 5, după alineatul (3), se introduc alineatele (31) şi (32) 

cu următorul cuprins: 
(31) Până la data de 30 iunie 2005, societăţile comerciale pe acţiuni şi 

în comandită pe acţiuni vor hotărî denominarea valorii nominale a 
acţiunilor, astfel încât noua valoare să fie multiplu de 100, şi majorarea sau 
reducerea corespunzătoare a capitalului social, cu păstrarea numărului de 
acţiuni şi a cotei de participare la capitalul social. Modificarea capitalului 
social se va efectua cu aprobarea adunării generale extraordinare a 
acţionarilor. Aceleaşi reglementări se aplică tuturor entităţilor economice. 

(32) Înregistrarea în registrul comerţului a majorării sau reducerii 
capitalului social se va efectua fără plata taxelor şi tarifelor legale, cu 
respectarea prevederilor Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, 
republicată. 

 
4. La articolul 5, după alineatul (4) se introduc alineatele (41) şi (42) 

cu următorul cuprins: 
(41) În situaţia în care societăţile prevăzute la alin. (31) nu procedează 

conform prezentei legi, Oficiul Naţional al Registrului Comerţului va 
înregistra din oficiu, la data de 1 iulie 2005, diminuarea valorii nominale a 
acţiunilor emise de către societăţile în cauză, astfel încât să fie respectate 
prevederile alin. (31). 

(42) Diminuarea capitalului social va fi înregistrată de către societăţile 
respective, conform normelor comune emise de Ministerul Finanţelor 
Publice şi Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare. 

 
5. Alineatul (1) al articolului 6 va avea următorul cuprins: 
Art. 6. – (1) Din data de 1 iulie 2005, persoanele prevăzute la   art. 1 

din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, vor întocmi situaţiile 
financiare numai în monedă nouă.” 
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Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu 

respectarea prevederilor articolului 75 şi ale articolului 76  alineatul (2) 
din Constituţia României, republicată. 
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