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R A P O R T 
asupra proiectului de Lege pentru aprobarea  

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.116 din 29 decembrie 2009   
pentru instituirea unor măsuri privind activitatea de  

înregistrare în registrul comerţului 
 
 
 

În conformitate cu prevederile art. 95 şi 115 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, 
cu modificările ulterioare, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a fost sesizată, spre dezbatere şi 
avizare, în procedură de urgenţă, cu proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
guvernului nr.116/2009 pentru instituirea unor măsuri privind activitatea de înregistrare în 
registrul comerţului, transmisă cu adresa nr.PL.x 63 din data de 16 martie 2010 şi înregistrată sub nr. 
31/157 din 17 martie 2010. 

Conform dispoziţiilor art.75 alin.(3) din Constituţia României, revizuită în 2003 şi ale art. 92 
alin. (9) pct.2 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările ulterioare, Camera 
Deputaţilor este Cameră decizională.  

Senatul României, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de lege în 
condiţiile art.75 alin. (1) teza a II a din Constituţia României, revizuită în 2003 , în şedinţa din 
data de 3 martie 2010. 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare instituirea unor măsuri referitoare la activitatea 
de înregistrare la registrul comerţului. Intervenţiile legislative vizează ca, pentru o perioadă de 4 luni, 
competenţa de soluţionare a cererilor de înregistrare în registrul comerţului, precum şi, după caz, a 
altor cereri aflate în prezent în competenţa de soluţionare a judecătorului delegat, să aparţină 
directorului oficiului registrului comerţului sau persoanelor desemnate de acesta.  

Totodată, este modificată şi procedura de soluţionare a contestaţiilor la rezoluţiile directorului 
oficiului registrului comerţului. 

Consiliul Legislativ a avizat favorabil proiectul Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.116/2009, cu observaţii şi propuneri, conform avizului nr.1122 din data de 2 octombrie 2009. 

Consiliul Superior al Magistraturii, prin Hotărârea nr.1752 din 8 octombrie 2009, a avizat 
favorabil proiectul de Ordonanţă de urgenţă a Guvernului privind unele măsuri referitoare la 
activitatea de înregistrare la registrul comerţului, transmis spre avizare de către Ministerul Justiţiei 
şi Libertăţilor Cetăţeneşti cu adresa nr. 10757 din 30 septembrie 2009, proiect care vizează degrevarea 
totală a judecătorilor de atribuţiile stabilite prin Legea nr.26/1990 privind registrul comerţului, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, prin Legea nr.31/1990 privind societăţile 
comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi prin alte acte normative 
incidente.  
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Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare a avizat favorabil iniţiativa 
legislativă, cu unanimitate de voturi, în forma adoptată de Senat , conform avizului nr.21/84 din data 
de 24 martie 2010. 

Comisia pentru industrii şi servicii a avizat favorabil iniţiativa legislativă, cu unanimitate de 
voturi, în forma adoptată de Senat , conform avizului nr.23/57 din 13 aprilie 2010. 

Ministerul Justiţiei, prin adresa nr. 32436 din 12 aprilie 2010, a remis Comisiei juridice, de 
disciplină şi imunităţi a Camerei Deputaţilor propunerile de amendamente la prezenta iniţiativă 
legislativă, care au fost însuşite de către Comisie. 

În conformitate cu prevederile art. 61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu 
modificările ulterioare, membrii Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi au examinat propunerea 
legislativă în şedinţa din data de 13 aprilie 2010.  

La dezbateri au participat, în calitate de invitaţi din partea Ministerului Justiţiei, doamna 
Claudia Roşianu şi doamna Honoria Dumitrescu, consilieri juridici. 

Din numărul total de 27 de deputaţi ai Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi au 
participat la dezbateri 14 deputaţi. 

În urma dezbaterilor, membrii Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi au hotărât, cu 
unanimitate de voturi, să supună plenului Camerei Deputaţilor raportul de adoptare a proiectului  
de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.116/2009 pentru instituirea unor 
măsuri privind activitatea de înregistrare în registrul comerţului, cu amendamentele admise 
prezentate în Anexaă la prezentul raport. 

În raport cu obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor 
organice. 

 
 
 
 
 

PREŞEDINTE, 
 

Daniel BUDA 

SECRETAR, 
 

Gabriel ANDRONACHE 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 Consilier palamentar,  
Irina Petrescu 
 
 
 
 
 



ANEXA 
AMENDAMENTE ADMISE 

 

PL-x 63/16 martie 2010 
 

Nr. 
crt. Text O.U.G. nr.116/2009 

 
Text adoptat de Senat 

 

Text adoptat de Comisie 
(autor amendament) Motivare 

1.  LEGE privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.116/2009 
pentru instituirea unor măsuri 
privind activitatea de 
înregistrare în registrul 
comerţului 
 

Nemodificat  

2.  Articol unic. – Se aprobă 
Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr. 116 din 29 
decembrie 2009, pentru 
instituirea unor măsuri 
privind activitatea de 
înregistrare în registrul 
comerţului, publicată în 
Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr.926 din 
30 decembrie  2009, cu 
următoarea modificare: 

Articol unic. – Se aprobă 
Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr. 116 din 29 
decembrie 2009, pentru 
instituirea unor măsuri privind 
activitatea de înregistrare în 
registrul comerţului, publicată în 
Monitorul Oficial al României, 
Partea I, nr.926 din 30 decembrie  
2009, cu următoarele 
modificări şi completări: 
 
Autor: 
Comisia juridică, de disciplină 
şi imunităţi

Pentru respectarea 
normelor de 
tehnică legislativă 

 
3. 
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Nr. 
crt. Text O.U.G. nr.116/2009 

 
Text adoptat de Senat 

 

Text adoptat de Comisie 
(autor amendament) Motivare 

Titlu 
 
Ordonanţa de urgenţă nr.116 din 29 
decembrie 2009 pentru instituirea 
unor măsuri privind activitatea de 
înregistrare în registrul comerţului 
 
 

____________ Nemodificat 

4. Art.1. - Prin derogare de la 
prevederile Legii nr. 26/1990 
privind registrul comerţului, 
republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, ale Legii nr. 
31/1990 privind societăţile 
comerciale, republicată, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, precum şi de la 
prevederile celorlalte acte normative 
incidente, competenţa de 
soluţionare a cererilor de 
înregistrare în registrul comerţului 
şi, după caz, a altor cereri aflate în 
competenţa de soluţionare a 
judecătorului delegat, pe o perioadă 
de maximum 6 luni de la data 
intrării în vigoare a prezentei 
ordonanţe de urgenţă, aparţine 
directorului oficiului registrului 

______________ 1. Articolul 1 se modifică şi va 
avea următorul cuprins:
 
Art.1. - Prin derogare de la 
prevederile Legii nr. 26/1990 
privind registrul comerţului, 
republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, ale Legii 
nr. 31/1990 privind societăţile 
comerciale, republicată, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, precum şi de la 
prevederile celorlalte acte 
normative incidente, competenţa 
de soluţionare a cererilor de 
înregistrare în registrul 
comerţului şi, după caz, a altor 
cereri aflate în competenţa de 
soluţionare a judecătorului 
delegat, pe o perioadă de 

Pentru corelarea 
cu alineatul (2) al 
art.12 

https://dias2.cdep.ro/exchange/irina.petrescu/Sintact 2.0/cache/Legislatie/temp/00018404.htm
https://dias2.cdep.ro/exchange/irina.petrescu/Sintact 2.0/cache/Legislatie/temp/00078665.htm
https://dias2.cdep.ro/exchange/irina.petrescu/Sintact 2.0/cache/Legislatie/temp/00018404.htm
https://dias2.cdep.ro/exchange/irina.petrescu/Sintact 2.0/cache/Legislatie/temp/00078665.htm
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Nr. 
crt. Text O.U.G. nr.116/2009 

 
Text adoptat de Senat 

 

Text adoptat de Comisie 
(autor amendament) Motivare 

comerţului de pe lângă tribunal 
şi/sau persoanei sau persoanelor 
desemnate de către directorul 
general al Oficiului Naţional al 
Registrului Comerţului.

maximum 4 luni de la data 
intrării în vigoare a legii de 
aprobare a prezentei 
ordonanţe de urgenţă, aparţine 
directorului oficiului registrului 
comerţului de pe lângă tribunal 
şi/sau persoanei sau persoanelor 
desemnate de către directorul 
general al Oficiului Naţional al 
Registrului Comerţului. 
 
Autor: 
Deputat Daniel Buda
 

5.  
 
Art.2. - Cererile de înregistrare 
depuse la oficiile registrului 
comerţului de pe lângă tribunale şi 
nesoluţionate până la data intrării în 
vigoare a prezentei ordonanţe de 
urgenţă vor fi soluţionate, potrivit 
art. 1, de către directorul oficiului 
registrului comerţului de pe lângă 
tribunal şi/sau de către persoana sau 
persoanele desemnate, urmând a fi 
avute în vedere şi termenele de 
soluţionare anterior acordate.

__________ 2. La articolul 2, după 
alineatul (1) se introduce un 
nou alineat, alin. (2), cu 
următorul cuprins: 
 
Nemodificat 
 
 

Pentru 
respectarea 
normelor de 
tehnică 
legislativă 
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Nr. 
crt. Text O.U.G. nr.116/2009 

 
Text adoptat de Senat 

 

Text adoptat de Comisie 
(autor amendament) Motivare 

 
                

---------------------- 
--------------- (2) Dacă, anterior intrării în 

vigoare a prezentei ordonanţe 
de urgenţă, soluţionarea unei 
cereri de înregistrare în 
registrul comerţului a fost 
suspendată de judecătorul 
delegat, directorul oficiului 
registrului comerţului de pe 
lângă tribunal/persoana 
desemnată, repune cererea pe 
rol, din oficiu, dacă perioada 
de suspendare a depăşit 6 luni, 
sau la cererea părţii, dacă 
acest termen nu s-a împlinit. 
 
Autor: 
Comisia juridică, de disciplină 
şi imunităţi  

Pentru 
reglementarea 
procedurii 
cererilor 
suspendate de 
judecătorul 
delegat anterior 
intrării în vigoare 
a ordonanţei de 
urgenţă. 

  
 
 

--------------------- 

- 
 

-------------- 

3. După articolul 2 se 
introduce un articol, art. 21, cu 
următorul cuprins: 
 
„Art. 21 - (1) Competenţa de 

numire a lichidatorului în 
situaţiile prevăzute de 
dispoziţiile art.237 alin.(7) din 
Legea nr.31/1990 şi de art.31 

 
 
 
 
OUG 
nr.116/2009 a 
operat un 
transfer parţial al 
atribuţiilor 
judecătorului 
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Nr. 
crt. Text O.U.G. nr.116/2009 

 
Text adoptat de Senat 

 

Text adoptat de Comisie 
(autor amendament) Motivare 

alin.(4) din Legea nr.359/2004 
privind simplificarea 
formalităţilor la înregistrarea 
în registrul comerţului a 
persoanelor fizice, asociaţiilor 
familiale şi persoanelor 
juridice, înregistrarea fiscală a 
acestora, precum şi la 
autorizarea funcţionării 
persoanelor juridice, cu 
modificările şi completările 
ulterioare aparţine 
directorului oficiului 
registrului comerţului de pe 
lângă tribunal/persoanei 
desemnate, care dispune şi cu 
privire la plata onorariului 
lichidatorului, în cuantum fix 
de 1000 lei. 
 
Autor: 
Comisia juridică, de disciplină 
şi imunităţi  

delegat către 
directorul 
oficiului 
comerţului, 
numirea 
lichidatorului 
fiind transferată 
instanţei de 
judecată.  
 
După intrarea în 
vigoare a 
normei, aplicarea 
practică a 
dovedit că soluţia 
cea mai adecvată 
este de a trece si 
această 
procedură 
directorului 
oficiului 
registrului 
comerţului. În 
acest sens, s-au 
exprimat, de 
altfel, toate 
instanţele 
judecătoreşti 
consultate. 
 

 ________  (2) Decontul final al  
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Nr. 
crt. Text O.U.G. nr.116/2009 

 
Text adoptat de Senat 

 

Text adoptat de Comisie 
(autor amendament) Motivare 

cheltuielilor efectuate de 
lichidator în legătură cu 
lichidarea unei societăţi 
comerciale se face de către 
Uniunea Naţională a 
Practicienilor în Insolvenţă din 
România, la solicitarea 
lichidatorului.” 
 
Autor: 
Comisia juridică, de disciplină 
şi imunităţi  
 
 

 
Alineatul (2) 
clarifică modul în 
care se face 
plata finală a 
onorariului 
lichidatorului şi a 
celorlalte 
cheltuieli legate 
de lichidarea 
societăţii 
comerciale.   

6.  
 
 
 
Art.3. - (1) Cererile formulate de 
Oficiul Naţional al Registrului 
Comerţului prin oficiile registrului 
comerţului de pe lângă tribunale 
care anterior intrării în vigoare a 
prezentei ordonanţe de urgenţă erau 
în competenţa de soluţionare a 
judecătorului delegat se înaintează 
secţiei comerciale a tribunalului în a 
cărui circumscripţie îşi are sediul 

 
 

--------------- 

4. Articolul 3 se modifică şi va 
avea următorul cuprins: 
 
Art. 3  -  (1) Cererile formulate 
de Oficiul Naţional al 
Registrului Comerţului, prin 
oficiile registrului comerţului de 
pe lângă tribunale, care anterior 
intrării în vigoare a prezentei 
ordonanţe de urgenţă erau în 
competenţa de soluţionare a 
judecătorului delegat se 
soluţionează, de instanţă, prin 
încheiere. 

 
 
Alineatul (2) 
clarifică modul în 
care se face 
plata finală a 
onorariului 
lichidatorului şi a 
celorlalte 
cheltuieli legate 
de lichidarea 
societăţii 
comerciale.   
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Nr. 
crt. Text O.U.G. nr.116/2009 

 
Text adoptat de Senat 

 

Text adoptat de Comisie 
(autor amendament) Motivare 

comerciantul, urmând a fi 
soluţionate de urgenţă şi cu 
precădere. 

 
Autor: 
Comisia juridică, de disciplină 
şi imunităţi  

  
 

----------- 

---------------  
(2) În sensul prezentei 
ordonanţe de urgenţă, prin 
instanţă se înţelege tribunalul 
comercial sau secţia 
comercială a tribunalului în a 
cărui circumscripţie îşi are 
sediul comerciantul. 
 
Autor: 
Comisia juridică, de disciplină 
şi imunităţi  

 
Pentru a nu se 
repeta sintagma 
„tribunalul 
comercial  sau 
secţia comercială 
a tribunalului în a 
cărui 
circumscripţie îşi 
are sediul 
comerciantul”, se 
propune, în 
acord cu normele 
de tehnică 
legislativă, 
folosirea 
termenului 
„instanţa” în tot 
cuprinsul actului 
şi definirea sa în 
alin.2 al art.3. 

  
(2) Constatarea dizolvării de drept 
potrivit art. 30 din Legea nr. 
359/2004 privind simplificarea 
formalităţilor la înregistrarea în 

---------------  
(3) Prin excepţie de la 
prevederile alin.(1), cererile 
Oficiului Naţional al 
Registrului Comerţului sau ale 

 
 
 
Pentru a stabili, 
cu claritate, tipul 
de hotărâre 

https://dias2.cdep.ro/exchange/irina.petrescu/Sintact 2.0/cache/Legislatie/temp/00128442.HTM##
https://dias2.cdep.ro/exchange/irina.petrescu/Sintact 2.0/cache/Legislatie/temp/00128442.HTM##
https://dias2.cdep.ro/exchange/irina.petrescu/Sintact 2.0/cache/Legislatie/temp/00077024.htm
https://dias2.cdep.ro/exchange/irina.petrescu/Sintact 2.0/cache/Legislatie/temp/00077024.htm
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Nr. 
crt. Text O.U.G. nr.116/2009 

 
Text adoptat de Senat 

 

Text adoptat de Comisie 
(autor amendament) Motivare 

registrul comerţului a persoanelor 
fizice, asociaţiilor familiale şi 
persoanelor juridice, înregistrarea 
fiscală a acestora, precum şi la 
autorizarea funcţionării persoanelor 
juridice, cu modificările şi 
completările ulterioare, aparţine 
secţiei comerciale a tribunalului în a 
cărui circumscripţie îşi are sediul 
comerciantul, care se va pronunţa la 
cererea Oficiului Naţional al 
Registrului Comerţului sau a 
oricărei persoane interesate.

oricărei persoane interesate de 
constatare a dizolvării 
persoanei juridice, formulate 
în temeiul prevederilor art.227 
alin.(1) lit.a) şi alin.(3) din 
Legea nr.31/1990, republicată, 
cu modificările şi completările 
ulterioare şi dispoziţiilor art.30 
din Legea nr.359/2004 privind 
simplificarea formalităţilor la 
înregistrarea în registrul 
comerţului a persoanelor 
fizice, asociaţiilor familiale şi 
persoanelor juridice, 
înregistrarea fiscală a acestora, 
precum şi la autorizarea 
funcţionării persoanelor 
juridice, cu modificările şi 
completările ulterioare, se 
soluţionează de instanţă, prin 
sentinţă.  

judecătorească 
ce se pronunţă în 
acest tip de 
procedură. 

 

 
Autor: 
Comisia juridică, de disciplină 
şi imunităţi  

  
(3) Radierea din registrul 
comerţului ca urmare a dizolvării în 

  
(4) Prin excepţie de la 
prevederile alin.(1), cererile 

 
Pentru precizarea 
tipului de 
hotărâre 

https://dias2.cdep.ro/exchange/irina.petrescu/Sintact 2.0/cache/Legislatie/temp/00128442.HTM##
https://dias2.cdep.ro/exchange/irina.petrescu/Sintact 2.0/cache/Legislatie/temp/00128442.HTM##
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Nr. 
crt. Text O.U.G. nr.116/2009 

 
Text adoptat de Senat 

 

Text adoptat de Comisie 
(autor amendament) Motivare 

temeiul art. 237 din Legea nr. 
31/1990, republicată, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, şi al art. 30 şi 31 din 
Legea nr. 359/2004, cu modificările 
şi completările ulterioare, se 
dispune de secţia comercială a 
tribunalului în a cărui circumscripţie 
îşi are sediul comerciantul.
 

Oficiului Naţional al 
Registrului Comerţului de 
radiere a persoanei juridice 
din registrul comerţului, în 
temeiul dispoziţiilor art.237 
alin.(8) din Legea nr.31/1990, 
republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, şi 
dispoziţiilor art.31 alin.(5) din 
Legea nr.359/2004, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, se soluţionează de 
instanţă, prin sentinţă. 

judecătorească 
ce se pronunţă în 
această categorie 
de cauze.  

 
 

  
_____________ 

 

--------------- (5) Societăţile comerciale sub 
incidenţa Legii nr.314/2001 
pentru reglementarea situatiei 
unor societati comerciale, 
aflate în stare de dizolvare sau 
de lichidare, se radiază din 
registrul comerţului, prin 
sentinţă pronunţată de 
instanţă. 
 
 

Pentru 
clarificarea 
situaţiei 
societăţilor 
dizolvate de 
drept (dizolvare 
constatată prin 
încheiere a 
judecătorului 
delegat, 
pronunţată 
anterior intrării 
în vigoare a 
ordonanţei  şi a 
căror lichidare 
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Nr. 
crt. Text O.U.G. nr.116/2009 

 
Text adoptat de Senat 

 

Text adoptat de Comisie 
(autor amendament) Motivare 

trenează de 
foarte mult timp.  

  
(4) Competenţa de numire a 
lichidatorului în situaţiile prevăzute 
la art. 237 alin. (7) din Legea nr. 
31/1990, republicată, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, şi la art. 31 alin. (4) din 
Legea nr. 359/2004, cu modificările 
şi completările ulterioare, aparţine 
secţiei comerciale a tribunalului în a 
cărui circumscripţie îşi are sediul 
comerciantul.
 

---------------  
 (6) Cererile prevăzute de 
alin.(1)-(5) sunt soluţionate de 
urgenţă şi cu precădere, în 
camera de consiliu, cu citarea 
părţilor. Hotărârea instanţei 
este executorie şi supusă numai 
recursului. 

 

  
 
 
 
 
(5) În cazurile prevăzute la alin. (2) 
şi (3), hotărârea tribunalului este 
supusă numai recursului.
 

 (7) Sentinţele instanţei 
pronunţate în soluţionarea 
cererilor de radiere prevăzute 
de alin.(4) şi (5) se comunică  
persoanei juridice la sediul 
social, Ministerului Finanţelor 
Publice - Agenţia Naţională de 
Administrare Fiscală, pe cale 
electronică, se publică pe 
pagina de Internet a Oficiului 
Naţional al Registrului 
Comerţului şi se afişează la 
sediul oficiului registrului 

 

https://dias2.cdep.ro/exchange/irina.petrescu/Sintact 2.0/cache/Legislatie/temp/00128442.HTM##
https://dias2.cdep.ro/exchange/irina.petrescu/Sintact 2.0/cache/Legislatie/temp/00128442.HTM##
https://dias2.cdep.ro/exchange/irina.petrescu/Sintact 2.0/cache/Legislatie/temp/00128442.HTM##
https://dias2.cdep.ro/exchange/irina.petrescu/Sintact 2.0/cache/Legislatie/temp/00078665.htm
https://dias2.cdep.ro/exchange/irina.petrescu/Sintact 2.0/cache/Legislatie/temp/00078665.htm
https://dias2.cdep.ro/exchange/irina.petrescu/Sintact 2.0/cache/Legislatie/temp/00078665.htm
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Nr. 
crt. Text O.U.G. nr.116/2009 

 
Text adoptat de Senat 

 

Text adoptat de Comisie 
(autor amendament) Motivare 

comerţului în care este 
înregistrată persoana juridică. 
 
Autor: 
Comisia juridică, de disciplină 
şi imunităţi  

  
 
 
 
 

_____________ 

_____________ 5. După articolul 3 se 
introduce un articol, art. 31, cu 
următorul cuprins: 
 
Art.31 - Cererile pentru 
îndreptarea, lămurirea sau 
completarea încheierii 
judecătorului-delegat, 
formulate în temeiul art.281-
2813 din Codul de procedură 
civilă, vor fi soluţionate de 
instanţă, care va dispune şi cu 
privire la modificarea 
corespunzătoare a datelor 
înregistrate în registrul 
comerţului. 
 
Autor: 
Comisia juridică, de disciplină 
şi imunităţi  

 

7. Art.4.  
(1) În cazul fuziunii, inclusiv al 

_____________ 6. Articolului 4 se modifică şi  
va avea următorul cuprins:  
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Nr. 
crt. Text O.U.G. nr.116/2009 

 
Text adoptat de Senat 

 

Text adoptat de Comisie 
(autor amendament) Motivare 

fuziunii transfrontaliere, şi în cazul 
divizării, competenţa de verificare a 
legalităţii hotărârii asupra 
fuziunii/divizării, precum şi, după 
caz, a actului constitutiv ori a 
actului modificator şi de a dispune 
înregistrarea acestora în registrul 
comerţului aparţine secţiei 
comerciale a tribunalului în 
circumscripţia căruia se află sediul 
comerciantului.
 

 
Art. 4 - (1) În cazul fuziunii, 
inclusiv al fuziunii 
transfrontaliere, şi în cazul 
divizării, competenţa de 
verificare a legalităţii hotărârii 
asupra fuziunii/divizării şi, după 
caz, a actului constitutiv ori a 
actului modificator şi 
competenţa de soluţionare a 
cererii de înregistrare în 
registrul comerţului a 
menţiunilor de fuziune, 
fuziune transfrontalieră, 
divizare,  aparţin  instanţei. 
 
 

 (2) Hotărârea de fuziune şi actul 
constitutiv al societăţilor rezultate 
sau, după caz, actul modificator al 
societăţii absorbante se depun la 
oficiul registrului comerţului, care 
le înaintează, în termen de 24 de ore 
de la primire, instanţei competente 
conform prevederilor alin. (1).
 

_____________ (2) Cererea de înregistrare în 
registrul comerţului a 
menţiunilor privitoare la  
fuziune, fuziune 
transfrontalieră, divizare şi 
înscrisurile în susţinerea 
acesteia se depun la oficiul 
registrului comerţului, care le 
înaintează, în termen de 3 zile 
de la primire, instanţei 
competente conform 
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Nr. 
crt. Text O.U.G. nr.116/2009 

 
Text adoptat de Senat 

 

Text adoptat de Comisie 
(autor amendament) Motivare 

prevederilor alin. (1). 
 
  

  
 
 
 
(3) Cererea se soluţionează potrivit 
dispoziţiilor art. 331-339 din Codul 
de procedură civilă.
 

_____________ (3) Prin hotărârea pronunţată, 
potrivit dispoziţiilor art.331-
339 din Codul de procedură 
civilă, instanţa dispune şi 
înregistrarea în registrul 
comerţului a menţiunilor de 
fuziune, fuziune 
transfrontalieră, divizare. 
 
  

 

  
 

________________ 

_____________  
(4) Cererile prevăzute de 
alin.(1) sunt soluţionate de 
urgenţă şi cu precădere, în 
camera de consiliu, cu citarea 
părţilor. Hotărârea instanţei 
este executorie şi supusă numai 
recursului. 
 
Autor: 
Comisia juridică, de disciplină 
şi imunităţi
 

 

8. Art.5.  
În cazul fuziunii transfrontaliere, 

 Nemodificat  
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Nr. 
crt. Text O.U.G. nr.116/2009 

 
Text adoptat de Senat 

 

Text adoptat de Comisie 
(autor amendament) Motivare 

atribuţiile de verificare a legalităţii 
procedurii pe care o urmează 
societăţile participante la fuziune - 
persoane juridice române sau 
societăţile europene cu sediul social 
în România - şi, dacă este cazul, 
societatea nou-înfiinţată - persoană 
juridică română sau societate 
europeană cu sediul social în 
România - aparţin directorului 
oficiului registrului comerţului de 
pe lângă tribunal şi/sau persoanei 
sau persoanelor desemnate de către 
directorul general al Oficiului 
Naţional al Registrului Comerţului, 
cu excepţia atribuţiilor prevăzute la 
art. 25113 şi 25114 din Legea nr. 
31/1990, republicată, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, care vor fi exercitate de 
tribunal, secţia comercială. Pentru 
cererile aflate în competenţa de 
soluţionare a tribunalului, art. 4 se 
aplică în mod corespunzător.

9.  
 
 
 

_____________ 7. Alineatul (1) al articolului 6 
se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
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Nr. 
crt. Text O.U.G. nr.116/2009 

 
Text adoptat de Senat 

 

Text adoptat de Comisie 
(autor amendament) Motivare 

Art. 6.  (1) În soluţionarea cererilor 
potrivit art. 1 şi 2, directorul 
oficiului registrului comerţului de 
pe lângă tribunal şi/sau persoana sau 
persoanele desemnate pronunţă 
rezoluţii prin care se dispune 
autorizarea constituirii societăţilor 
comerciale, efectuarea tuturor 
înregistrărilor în registrul 
comerţului, a publicităţii, precum şi 
înregistrarea în registrul comerţului 
a declaraţiilor-tip pe propria 
răspundere şi a datelor cuprinse în 
acestea, după caz, conform 
prevederilor legale în vigoare. 

Art.6. (1) În soluţionarea 
cererilor potrivit art.1 şi 2, 
directorul oficiului registrului 
comerţului de pe lângă tribunal 
şi/sau persoana desemnată 
autorizează, prin rezoluţie, 
constituirea societăţilor 
comerciale, efectuarea tuturor 
înregistrărilor în registrul 
comerţului, a publicităţii, precum 
şi înregistrarea în registrul 
comerţului a declaraţiilor-tip pe 
propria răspundere şi a datelor 
cuprinse în acestea, după caz, 
conform prevederilor legale în 
vigoare. 
 
Autor: 
Comisia juridică, de disciplină 
şi imunităţi  
 

 (2) Rezoluţiile pronunţate în temeiul 
prezentului act normativ sunt 
executorii de drept.

_____________ Nemodificat  

  
______________ 

_____________ 8. După alineatul (2) al 
articolului 6 se introduce un 
nou alineat, alin. (21) cu 
următorul cuprins: 
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Nr. 
crt. Text O.U.G. nr.116/2009 

 
Text adoptat de Senat 

 

Text adoptat de Comisie 
(autor amendament) Motivare 

 
(21) În cazul în care solicitantul 
renunţă la soluţionarea cererii, 
prin rezoluţie, 
directorul/persoana desemnată 
va lua act de renunţare. 
 
Autor: 
Comisia juridică, de disciplină 
şi imunităţi  

 (3) Împotriva rezoluţiei directorului 
şi/sau persoanei sau persoanelor 
desemnate se poate formula 
plângere în termen de 15 zile de la 
pronunţare pentru părţi şi de la data 
publicării rezoluţiei sau a actului 
modificator al actului constitutiv în 
Monitorul Oficial al României, 
Partea a IV-a, pentru orice alte 
persoane interesate.

_____________ Nemodificat  

 (4) Plângerea se depune şi se 
menţionează în registrul comerţului 
unde s-a făcut înregistrarea. În 
termen de 3 zile de la data 
depunerii, oficiul registrului 
comerţului înaintează plângerea 
secţiei comerciale a tribunalului 
în a cărui circumscripţie se află 

_____________ 9. La articolul 6, alineatul (4) 
va avea  următorul cuprins: 
 
(4) Plângerea se depune şi se 
menţionează în registrul 
comerţului unde s-a făcut 
înregistrarea. În termen de 3 zile 
de la data depunerii, oficiul 

Pentru 
asigurarea 
corelării cu 
alin.(2) al art.3 
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Nr. 
crt. Text O.U.G. nr.116/2009 

 
Text adoptat de Senat 

 

Text adoptat de Comisie 
(autor amendament) Motivare 

sediul comerciantului.
 

registrului comerţului înaintează 
instanţei plângerea.
 

 (5) Plângerea formulată împotriva 
rezoluţiilor directorului oficiului 
registrului comerţului şi/sau 
persoanei sau persoanelor 
desemnate se soluţionează de 
urgenţă şi cu precădere, în condiţiile 
dreptului comun.

_____________ Nemodificat  

  
 

____________

_____________ 10. La articolul 6, după 
alineatul (5) se introduc două 
noi alineate, alin. (6) şi (7), cu 
următorul cuprins: 
 
(6) Instanţa soluţionează 
plângerea în complet alcătuit 
dintr-un singur judecător, în 
camera de consiliu,  fără 
citare. Instanţa poate, însă, să 
solicite orice lămuriri şi dovezi 
părţii sau informaţii scrise 
autorităţilor competente. 
 

 

  
 

____________

_____________ (7) Hotărârea pronunţaţă în 
soluţionarea plângerii este 
executorie şi este supusă numai 
recursului. 
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Nr. 
crt. Text O.U.G. nr.116/2009 

 
Text adoptat de Senat 

 

Text adoptat de Comisie 
(autor amendament) Motivare 

 
  

10.  
 
 
 
 
 
 
Art.7.  - (1) Procedura de 
soluţionare a cererilor de 
înregistrare prevăzute la art. 1 şi 2 
nu are caracter contradictoriu şi nu 
se desfăşoară în şedinţă publică, cu 
excepţia cazului în care în mod 
expres se solicită acest lucru de 
către partea care a depus cererea sau 
reprezentantul acesteia, situaţie în 
care se va organiza audienţă publică 
pentru susţinerea cererii înainte de 
soluţionare. 

_____________  
 
 
11. Alineatul (1) al articolului 7 
se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
 
Art.7. - (1) Soluţionarea 
cererilor de înregistrare 
prevăzute la art.1 şi 2 se 
realizează pe bază de  
înscrisuri. La solicitarea 
expresă a părţii sau a 
reprezentantului acesteia, se 
organizează audienţă publică 
pentru susţinerea şi 
soluţionarea cererii.  
 
Autor: 
Comisia juridică, de disciplină 
şi imunităţi

 
 
 
 
 
Pentru un plus 
de claritate a 
textului. 

 (2) Când pentru lămurirea unor 
împrejurări de fapt, directorul 
oficiului registrului comerţului de 
pe lângă tribunal şi/sau persoana sau 
persoanele desemnată/desemnate 

_____________ Nemodificat  
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Nr. 
crt. Text O.U.G. nr.116/2009 

 
Text adoptat de Senat 

 

Text adoptat de Comisie 
(autor amendament) Motivare 

consideră necesar să cunoască 
părerea unor specialişti, poate/pot să 
dispună efectuarea unei expertize, în 
contul părţilor, precum şi 
prezentarea oricăror alte dovezi. În 
acelaşi scop, părţile pot fi invitate să 
se prezinte la oficiul registrului 
comerţului.
 

  
 
 
 
(3) Înscrisurile noi în susţinerea 
cererilor de înregistrare se depun la 
oficiul registrului comerţului de pe 
lângă tribunal, prin registratura 
generală, cu cel puţin o zi înainte de 
data soluţionării.
 

_____________ 
 

12. Alineatul (3) al articolului 7 
se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
 
 
(3) Orice înscrisuri noi în 
susţinerea cererilor de 
înregistrare se depun la oficiul 
registrului comerţului de pe 
lângă tribunal, prin registratura 
generală, cu cel puţin o zi înainte 
de data soluţionării. Ori de câte 
ori este necesară modificarea 
înscrisurilor depuse în 
susţinerea cererii de 
înregistrare, solicitantul 
depune la oficiul registrului 
comerţului înscrisurile 
modificate, cele depuse iniţial 

 
 
 
 
 
 
Pentru 
reglementarea 
situaţiei în care 
solicitantul 
depune 
documente 
modificate 
anterior 
soluţionării 
cererii de 
înregistrare. 
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Nr. 
crt. Text O.U.G. nr.116/2009 

 
Text adoptat de Senat 

 

Text adoptat de Comisie 
(autor amendament) Motivare 

urmând a fi anulate de 
director/persoana desemnată. 
 
Autor: 
Comisia juridică, de disciplină 
şi imunităţi  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
(4) În condiţiile în care cererile de 
înregistrare şi documentele depuse 
în susţinerea acestora nu îndeplinesc 
condiţiile prevăzute de lege, se 
acordă un termen de amânare de cel 
mult 15 zile libere, fără a se lua în 
considerare ziua când a început şi 
ziua când s-a sfârşit termenul. La 
cererea motivată a solicitantului, 
termenul de 15 zile poate fi 
prelungit o singură dată, cu 
maximum 15 zile.

_____________ 13. Alineatul (4) al articolului 7 
se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
 
(4) În condiţiile în care cererile 
de înregistrare şi documentele 
depuse în susţinerea acestora nu 
îndeplinesc condiţiile prevăzute 
de lege, se acordă, prin rezoluţie, 
un termen de amânare de cel 
mult 15 zile, care poate fi 
prelungit o singură dată, cu 
maximum 15 zile, la cererea 
motivată a solicitantului. 
Termenul de 15 zile se 
calculează fără a se lua în 
considerare ziua când a 

Pentru precizarea 
modului de calcul 
al termenului. 
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Nr. 
crt. Text O.U.G. nr.116/2009 

 
Text adoptat de Senat 

 

Text adoptat de Comisie 
(autor amendament) Motivare 

 început şi ziua în care s-a 
împlinit termenul. 
 
Autor: 
Comisia juridică, de disciplină 
şi imunităţi  

 (5) Comunicarea rezoluţiilor de 
amânare se realizează prin afişare la 
sediul oficiului registrului 
comerţului de pe lângă tribunal şi pe 
site-ul Oficiului Naţional al 
Registrului Comerţului.
 

_____________ Nemodificat  

 (6) Dacă în termenul prevăzut la 
alin. (3) solicitantul nu îşi 
îndeplineşte obligaţiile dispuse prin 
rezoluţia de amânare a directorului 
oficiului registrului comerţului de 
pe lângă tribunal şi/sau a persoanei 
sau persoanelor desemnate, cererile 
de înregistrare urmează a fi 
respinse.
 

_____________ Nemodificat  

 (7) În situaţia în care la cererile de 
înregistrare sunt depuse cereri de 
intervenţie, directorul oficiului 
registrului comerţului de pe lângă 
tribunal şi/sau persoana sau 

_____________ 14. Alineatul (7) al articolului 7 
se abrogă. 
 
Autor: 
Comisia juridică, de disciplină 

Întrucât a fost 
introdus un nou 
articol care 
prevede 
procedura de 
soluţionare a 
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crt. Text O.U.G. nr.116/2009 

 
Text adoptat de Senat 

 

Text adoptat de Comisie 
(autor amendament) Motivare 

persoanele desemnate va/vor 
transmite dosarul secţiei comerciale 
a tribunalului în a cărui 
circumscripţie îşi are sediul 
comerciantul, unde vor fi 
soluţionate de urgenţă şi cu 
precădere.

şi imunităţi  cererilor de 
intervenţiilor. 

  
 

__________________ 
 

_____________ 15. După articolul 7 se 
introduce un articol, art. 71, cu 
următorul cuprins: 
 
Art. 71 - (1) Dacă la cererile de 
înregistrare sunt depuse cereri 
de intervenţie, directorul 
oficiului registrului comerţului 
de pe lângă tribunal şi/sau 
persoana desemnată transmite 
instanţei întregul dosar, care 
cuprinde cererea de 
înregistrare în registrul 
comerţului şi cererea de 
intervenţie, precum şi 
înscrisurile depuse în 
susţinerea acestora. 
Prevederile art.6 alin.(4) se 
aplică în mod corespunzător. 

 
Autor: 

 
 
 
 
 
Ordonanţa nu 
prevede modul 
de soluţionare a 
cererilor de 
intervenţie, ci 
doar faptul că 
acestea nu intră 
în competenţa de 
soluţionare a 
directorului 
oficiului 
registrului 
comerţului.  
 
Amendamentul 
acoperă această 
lacună 
legislativă. 
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Nr. 
crt. Text O.U.G. nr.116/2009 

 
Text adoptat de Senat 

 

Text adoptat de Comisie 
(autor amendament) Motivare 

Comisia juridică, de disciplină 
şi imunităţi  

 ______________ _____________ (2)  Soluţionarea cererii 
privind înregistrarea şi a 
cererilor de intervenţie se face 
cu citarea părţii şi a 
intervenienţilor. Instanţa se 
pronunţa de urgenţă, în 
condiţiile art.49 - 56 din Codul 
de procedură civilă.  
 
Autor: 
Comisia juridică, de disciplină 
şi imunităţi  

Pentru 
respectarea 
normelor de 
tehnică 
legislativă. 

 _________________ _____________ (3) Hotărârea pronunţată în 
condiţiile alin.(2) este 
executorie şi este supusă numai 
recursului.  
 
Autor: 
Comisia juridică, de disciplină 
şi imunităţi  
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Nr. 
crt. Text O.U.G. nr.116/2009 

 
Text adoptat de Senat 

 

Text adoptat de Comisie 
(autor amendament) Motivare 

11. Art. 8. - (1) Pe durata de aplicare a 
prevederilor prezentei ordonanţe de 
urgenţă, Oficiul Naţional al 
Registrului Comerţului, prin oficiile 
registrului comerţului de pe lângă 
tribunale, nu încasează taxa 
judiciară de timbru şi, după caz, 
contravaloarea timbrului judiciar. 

_____________ Nemodificat  

 (2) Pe perioada menţionată la alin. 
(1) se folosesc formularele-tip aflate 
în uz la data intrării în vigoare a 
prezentei ordonanţe de urgenţă. 
 

_____________ Nemodificat  

12. Art.9. În cazul cererilor de 
înregistrare depuse la registrul 
comerţului până la data intrării în 
vigoare a prezentei ordonanţe de 
urgenţă şi nesoluţionate, dacă 
informaţiile din cazierul fiscal au 
expirat sau urmează să expire, 
oficiile registrului comerţului vor 
solicita reconfirmarea acestora 
direcţiilor teritoriale ale Agenţiei 
Naţionale de Administrare Fiscală. 
Această operaţiune este scutită de 

_____________ Nemodificat  

https://dias2.cdep.ro/exchange/irina.petrescu/Sintact 2.0/cache/Legislatie/temp/00128442.HTM##
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plata oricăror taxe/tarife. 
13. Art. 10 

(1) În exercitarea atribuţiilor 
prevăzute de prezenta ordonanţă de 
urgenţă, directorul oficiului 
registrului comerţului şi/sau 
persoana ori persoanele 
desemnată/desemnate nu poate/nu 
pot fi supuse niciunei restricţii, 
presiuni, constrângeri sau intimidări 
din partea unei autorităţi ori a unei 
persoane fizice sau juridice. 

_____________ Nemodificat 
 

 

 (2)  Solicitantul, aşa cum este 
definit de Legea nr. 359/2004, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, răspunde pentru 
legalitatea, autenticitatea, 
exactitatea datelor cuprinse în 
cererile de înregistrare şi în 
documentele depuse în susţinerea 
acestora.

_____________ Nemodificat  

 (3) Sancţionarea directorului 
oficiului registrului comerţului 
şi/sau persoanei sau persoanelor 
desemnate pentru săvârşirea unor 
abateri în legătură cu îndeplinirea 
atribuţiilor prevăzute de prezenta 
ordonanţă de urgenţă se va face 

_____________ Nemodificat  
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numai cu avizul directorului general 
al Oficiului Naţional al Registrului 
Comerţului.

14. Art. 11 
(1) În termen de 15 zile lucrătoare 
de la intrarea în vigoare a prezentei 
ordonanţe de urgenţă, directorul 
general al Oficiului Naţional al 
Registrului Comerţului va emite 
deciziile de desemnare a directorilor 
şi, după caz, a altor persoane din 
cadrul instituţiei, care vor îndeplini 
atribuţiile de soluţionare a cererilor 
prevăzute de prezenta ordonanţă de 
urgenţă. 

_____________ Nemodificat  

 (2) În cazul în care volumul de 
activitate o impune, persoanele 
menţionate la alin. (1), cu excepţia 
directorilor şi directorilor adjuncţi, 
vor exercita pe perioada desemnării 
exclusiv atribuţiile de soluţionare a 
cererilor prevăzute de prezenta 
ordonanţă de urgenţă, urmând ca 
restul atribuţiilor care le revin 
potrivit fişei postului să fie 
redistribuite în mod corespunzător 
celuilalt personal din cadrul 
oficiilor.

_____________ Nemodificat  
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 (3) Persoanele desemnate potrivit 

alin. (1) să îndeplinească atribuţiile 
de soluţionare a cererilor prevăzute 
de prezenta ordonanţă de urgenţă 
sunt salarizate, în baza deciziei 
directorului general al Oficiului 
Naţional al Registrului Comerţului, 
pe perioada exercitării efective a 
acestor atribuţii, la nivelul de 
salarizare al directorului oficiului 
registrului comerţului în care îşi 
desfăşoară activitatea.
 

_____________ Nemodificat  

 (4) Funcţiile de conducere din 
cadrul Oficiului Naţional al 
Registrului Comerţului şi al oficiilor 
registrului comerţului şi persoanele 
desemnate, cu studii de specialitate 
juridică, beneficiază de vechime în 
specialitate juridică.

_____________ Nemodificat  

15. 
 

Art.12. - (1) Prezenta ordonanţă de 
urgenţă intră în vigoare în 15 zile de 
la publicarea sa în Monitorul Oficial 
al României, Partea I şi se aplică 
până la reglementarea activităţii de 
înregistrare în regsitrul copmerţului 
efectuată de registratorii comerciali. 

_____________ Nemodificat  
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(2) În termen de 6 luni de la data 
intrării în vigoare a prezentei 
ordonanţe de urgenţă, Guvernul va 
adopta, la propunerea Ministerului 
Justiţiei proiectul de lege privind 
înfiinţarea, organizarea şi 
funcţionarea profesiei de registrator 
comercial. 

1. Articolul 12, alineatul (2) 
va avea următorul cuprins:  
 
 
„(2) În termen de 4 luni de la 
data intrării în vigoare a legii 
de aprobare a prezentei 
ordonanţe de urgenţă, 
Guvernul va adopta, la 
propunerea Ministerului 
Justiţiei, proiectul de lege 
privind înfiinţarea, 
organizarea şi funcţionarea 
profesiei de registrator 
comercial.” 

16. Alineatul (2) al articolului 
12 se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
 
Nemodificat. 

Pentru respectarea 
normelor de 
tehnică legislativă 

 
 
 
 
 
Consilier parlamentar, 
Irina Petrescu 
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