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GUVERNUL ROMÂNIEI 

HOT�RÂRE Nr. 166/2003 

privind acordarea unor facilit��i fiscale studen�ilor care doresc s� înfiin�eze o afacere proprie 

M.Of. nr. 114 din 24.2.2003

În temeiul art. 107 din Constitu�ie �i al art. 60 din Ordonan�a Guvernului nr. 36/2002 privind impozitele �i taxele locale, republicat�, cu 
modific�rile �i complet�rile ulterioare, 

Guvernul României adopt� prezenta hot�râre. 

Art. 1�

Se aprob� acordarea urm�toarelor scutiri de la plata taxelor �i tarifelor în scopul sprijinirii studen�ilor care vor s� înfiin�eze o afacere 
proprie: 

a) taxele �i tarifele pentru opera�iunile de înmatriculare efectuate de Oficiul Na�ional al Registrului Comer�ului prin oficiile registrului 
comer�ului de pe lâng� tribunale, tarifele pentru opera�iunile efectuate de Biroul unic din cadrul oficiilor registrului comer�ului, precum �i 
tarifele pentru serviciile de asisten�� prestate de oficiile registrului comer�ului la înregistrarea constituirii comercian�ilor; 

b) taxele �i tarifele pentru autorizarea func�ion�rii comercian�ilor, solicitate la constituire; 

c) taxele �i tarifele pentru ob�inerea de la administra�ia public� local� a autoriza�iei de desf��urare a unor activit��i economice în mod 
independent; 

d) taxele pentru publicarea, în extras, în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, a încheierii de înmatriculare pronun�ate de 
judec�torul-delegat la Oficiul registrului comer�ului de pe lâng� tribunal; 

e) taxele de timbru pentru activitatea notarial�, aferente actelor în cazul c�rora este prev�zut� obligativitatea încheierii acestora în 
form� autentic�: 

– când printre bunurile subscrise ca aport în natur� la capitalul social se afl� un teren; 

– când forma juridic� a societ��ii comerciale implic� r�spunderea nelimitat� a asocia�ilor sau a unora dintre ei pentru obliga�iile sociale; 

– când societatea comercial� se constituie prin subscrip�ie public�. 

Art. 2�

(1) Pentru a beneficia de scutirile de la plata taxelor �i tarifelor prev�zute la art. 1, studentul care înfiin�eaz� o societate comercial�
trebuie s� îndeplineasc� urm�toarele condi�ii: 

a) urmeaz� cursurile unei forme de înv���mânt superior de lung� sau de scurt� durat� la o institu�ie de înv���mânt superior acreditat�; 

b) este cel pu�in în anul II de studiu �i a promovat toate obliga�iile prev�zute de senatul universit��ii; 

c) nu a dep��it vârsta de 30 de ani. 

(2) Cererea de înregistrare �i autorizare a func�ion�rii comerciantului va cuprinde, în mod obligatoriu, �i actul doveditor emis de institu�ia 
de înv���mânt superior acreditat�, din care s� rezulte c� studentul fondator îndepline�te condi�iile prev�zute la alin. (1). 

Art. 3�

(1) Studen�ii pot constitui o societate comercial� în condi�iile legii �i ale prezentei hot�râri, individual sau împreun� cu al�i studen�i care 
îndeplinesc cerin�ele prev�zute de art. 2.

(2) Facilit��ile prev�zute de prezenta hot�râre se acord� o singur� dat�, pentru constituirea unei singure firme. 

Art. 4�

(1) În cazul în care, în perioada de pân� la 3 ani de la înmatriculare, intervine cesionarea sau înstr�inarea par�ial� ori total�, prin orice 
modalitate, a p�r�ilor sociale sau a ac�iunilor de�inute la societ��ile comerciale constituite în condi�iile prezentei hot�râri, societatea 
comercial� are obliga�ia restituirii integrale a sumelor reprezentând taxe �i tarife, prev�zute la art. 1, pentru care s-a acordat scutire de 
plat�. 

(2) Oficiul registrului comer�ului de pe lâng� tribunal este obligat ca la primirea cererii de înregistrare a men�iunii de cesiune s� solicite 
dovada privind plata sumelor pentru care s-a acordat scutire, la nivelul taxelor �i tarifelor în vigoare la data efectu�rii pl��ii. 
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Contrasemneaz�:
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Ministrul justi�iei, 
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Ministrul pentru întreprinderile mici �i mijlocii �i coopera�ie, 

Silvia Ciornei

Ministrul administra�iei publice, 

Octav Cozmânc�

Ministrul finan�elor publice, 

Mihai Nicolae T�n�sescu
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