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RAPORT  SUPLIMENTAR 
asupra 

 reexaminării Legii pentru modificarea şi completarea 
Legii camerelor de comerţ din România nr.335/2007 şi a 

Legii nr. 26/1990 privind registrul comerţului, ca urmare a Deciziei Curţii Constituţionale nr.1636 din 
10.12.2009, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.45 din 20.01.2010 

 
 
      În conformitate cu prevederile art.134 alin.(1) din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu 
modificările ulterioare, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a fost sesizată cu cererea de reexaminare a 
Legii pentru modificarea şi completarea Legii camerelor de comerţ din România nr.335/2007 şi a Legii nr. 
26/1990 privind registrul comerţului (PL-x 502/2009/2010), trimisă cu adresa nr. PL-x 502/2009 din 19 aprilie 
2010 şi înregistrată cu adresa nr. 31/934/2009/2010 din 20 aprilie 2010, pentru punerea de acord cu Decizia Curţii 
Constituţionale nr.1636 din 10.12.2009, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.45 din 
20.01.2010. 

 Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, în şedinţa din 13 aprilie 2010 a respins Legea 
pentru modificarea şi completarea Legii camerelor de comerţ din România nr.335/2007 şi a Legii nr.26/1990 
privind registrul comerţului, reexaminată ca urmare a Deciziei Curţii Constituţionale nr.1636 din 10.12.2009, 
publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.45 din 20.01.2010.  
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   Camera Deputaţilor este Cameră decizională, potrivit prevederilor  art. 75 alin. (1) şi (3) din 
Constituţia României şi ale art. 92 alin.(9) pct. 2 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu 
modificările ulterioare. 
    În conformitate cu prevederile art.147 alin.(2) din Constituţia României, republicată, şi ale art.61 şi 
134 alin.(1) din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a 
reexaminat  Legea pentru modificarea şi completarea Legii camerelor de comerţ din România nr.335/2007 şi a 
Legii nr. 26/1990 privind registrul comerţului, în şedinţa din data de 21 iunie 2010. 
                În urma examinării Legii care a fost supusă controlului Curţii Constituţionale, înainte de promulgare, 
în temeiul art.146 lit. a) din Constituţia României, republicată şi al art. 15 alin. (4) din Legea nr. 47/1992 privind 
organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale, la sesizarea unui număr de 56 deputaţi, cât şi a Deciziei Curţii 
Constituţionale nr.1636 din 10 decembrie 2009, prin care a constatat că „Legea  pentru modificarea şi 
completarea Legii camerelor de comerţ din România nr.335/2007 şi a Legii nr. 26/1990 privind registrul 
comerţului este neconstituţională, s-au reţinut următoarele aspecte: 

În motivarea Deciziei, Curtea Constituţională reţine ca fiind întemeiată principala critică adusă de 
autorii excepţiei de neconstituţionalitate, întrucât, prin Legea pentru modificarea şi completarea Legii 
camerelor de comerţ din România nr.335/2007 şi a Legii nr. 26/1990 privind registrul comerţului, se 
încalcă prevederile constituţionale ale art. 136 alin. (4) referitoare la concesionarea unui serviciu public şi regimul 
juridic al administrării bunurilor şi serviciilor publice, iar sub acest aspect, Curtea consideră că statul trebuie să îşi 
asigure mecanisme de control al activităţii entităţilor private care îndeplinesc atribuţii în legătură cu organizarea 
unui serviciu public, ţinând seama că aceasta este o prerogativă a statului. Prin dispoziţiile legii criticate se 
reglementează în sens contrar, atribuindu-se direct, prin lege, bunuri şi servicii publice în administrare privată. 

Totodată, Curtea observă că actul normativ criticat încearcă să reglementeze atât revenirea 
registrului comerţului în subordinea camerelor de comerţ, cât şi modificarea substanţială a procedurii, în sensul 
efectuării înregistrării de un agent privat, director ai Oficiului Naţional al Registrului Comerţului numit de 
preşedintele camerei de comerţ, în locul unui agent public independent, judecătorul delegat. Transferul 
atribuţiilor de înregistrare a societăţilor comerciale din competenţa unui judecător delegat în competenţa unei 
organizaţii neguvemamentale, fie ea şi de utilitate publică, nu este o măsura de natură sa contribuie la întărirea 
controlului asupra obiectului de activitate al societăţilor comerciale. Dimpotrivă, acest fapt poate afecta mediul 
de afaceri, în sensul în care garanţiile de independenţă, de respectare a legii şi interesului public necesare 
desfăşurării activităţii sunt îndepărtate. 

La prezenta Decizie a Curţii Constituţionale este formulată şi o opinie separată a unui număr de trei 
judecători, care apreciază că sesizarea cu privire la neconstituţionalitatea întregii legi nu se susţine întrucât 
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autorii excepţiei de neconstuţionalitate au vizat doar unele prevederi, nu actul normativ în ansamblul său, iar 
între articolele pretins neconstituţionale şi celelalte reglementări legale, în principiu, nu există legătură.  

Se subliniază faptul că actul normativ supus controlului constituţional nu reglementează 
concesionarea serviciului public al registrului comerţului, ci funcţionarea instituţiei pe lângă o altă entitate.  

Sub aspectul susţinerilor referitoare la încălcarea dreptului fundamental la muncă al salariaţilor 
Oficiului Naţional al Registrului Comerţului şi al oficiilor teritoriale, opinia separată a celor trei judecători ai 
Curţii Constituţionale precizează că nu este vorba de un transfer de întreprinderi în sensul prevederilor art. 4 lit. 
d) din Legea nr. 67/2006, Oficiul Naţional al Registrului Comerţului şi oficiile judeţene nefiind trecute în 
componenţa Camerei de Comerţ şi Industrie a României, ci urmând să funcţioneze pe lângă acestea, iar potrivit 
art. II pct. 4 „structura organizatorică şi modul de funcţionare ale Oficiului Naţional al Registrului Comerţului şi 
ale oficiilor Registrului Comerţului de pe lângă camerele de comerţ şi industrie judeţene, precum şi numărul 
maxim de posturi ale acestora se stabilesc prin regulament la propunerea directorului general al Oficiului 
Naţional al Registrului Comerţului, aprobat de Colegiul de conducere al Camerei de Comerţ şi industrie a 
României, iar salarizarea persoanelor se stabileşte în condiţiile prevăzute de Codul muncii, neafectând sub 
nicio formă statutul personalului angajat ". 

În privinţa neconcordanţei unor dispoziţii criticate, cu Legea concurenţei nr. 21/1996, republicată, şi 
cu Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, aceasta nu constituie o 
problemă de constituţionalitate. 

Faţă de cele menţionate mai sus, precum şi pentru punerea de acord cu Decizia Curţii 
Constituţionale, membrii Comisiei au hotărât, în unanimitate, să supună plenului Camerei Deputaţilor spre 
adoptare, proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii camerelor de comerţ din România 
nr.335/2007 şi a Legii nr. 26/1990 privind registrul comerţului, potrivit amendamentelor prezentate în Anexa la 
Raport. 
          Plenul Camerei Deputaţilor a hotărât, în şedinţa din 22 iunie 2010, retrimiterea proiectului Legii 
pentru modificarea şi completarea Legii camerelor de comerţ din România nr.335/2007 şi a Legii nr. 26/1990 
privind registrul comerţului la comisia sesizată în fond, în temeiul art.70 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, cu modificările ulterioare, pentru reexaminare şi întocmirea unui raport suplimentar. 

   În conformitate cu prevederile art.61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu 
modificările ulterioare, membrii  Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi au reexaminat proiectul de lege, în 
şedinţa din 15 februarie 2011.                 

   La dezbateri au participat, în calitate de invitaţi, doamna Alina Bica – secretar de stat, din partea 
Ministerului Justiţiei şi doamna Adriana Iacob – director general în cadrul Oficiului Naţional al Registrului 
Comerţului. 
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 La şedinţă au fost prezenţi 19 deputaţi din numărul total de 26 membri ai Comisiei juridice, de 
disciplină şi imunităţi. 

     În urma dezbaterilor, membrii Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi au hotărât, cu majoritate de 
voturi (15 voturi pentru, 1 vot împotrivă şi 3 abţineri), să supună plenului Camerei Deputaţilor raportul 
suplimentar de adoptare a proiectului Legii pentru modificarea şi completarea Legii camerelor de comerţ din 
România nr.335/2007 şi a Legii nr. 26/1990 privind registrul comerţului, cu amendamentele admise prezentate 
în Anexa I la raport şi cu amendamentele respinse, prezentate în Anexa II la raport. 
                  În raport cu obiectul şi conţinutul reglementării, proiectul de lege face parte din categoria legilor 
organice. 
 
 
 
                                            PREŞEDINTE,                                              SECRETAR, 

         Daniel BUDA                                     Gabriel ANDRONACHE     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Consilier parlamentar, 

   Rodica Penescu            
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     ANEXA I 

AMENDAMENTE ADMISE: 
 

Nr. 

crt. 
Text adoptat de Camera Deputaţilor  

Amendamente propuse 

pentru reexaminare 

Observaţii 

 

1. 

Titlul Legii:  

Lege pentru modificarea şi completarea Legii 

camerelor de comerţ din România nr. 335/2007 şi 

a Legii nr. 26/1990 privind registrul comerţului  

 

Titlul Legii: 

Lege pentru modificarea şi completarea Legii 

camerelor de comerţ din România nr. 335/2007 

 
Autor: Comisia juridică, de disciplină şi 
imunităţi 

 

Ca urmare a eliminării 

textelor care modificau 

Legea nr.26/1990 privind 

registrul comerţului 

 

2. 

ART. I - Legea camerelor de comerţ din 

România nr. 335/2007, publicată în Monitorul 

Oficial al României, Partea I, nr. 836 din 6 

decembrie 2007, se modifică şi se completează 

după cum urmează:  

  

 

Nemodificat. 

 

 

3. 

1. La articolul 1, alineatul (1) se modifică şi va 

avea următorul cuprins:  

Art. 1 " (l) Camerele de comerţ sunt organizaţii 

autonome, neguvernamentale, apolitice, fără 

scop patrimonial, de utilitate publică, cu 

personalitate juridică, create în scopul de a 

reprezenta, apăra şi susţine interesele membrilor 

lor şi ale comunităţii de afaceri în raport cu 

autorităţile publice şi cu organismele din ţară şi 

străinătate." 

 

 

 

 

Nemodificat. 
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Nr. 

crt. 
Text adoptat de Camera Deputaţilor  

Amendamente propuse 

pentru reexaminare 

Observaţii 

 

4. 

La articolul 4, se introduce litera m1) cu 

următorul cuprins:  

„m1) ţine registrul comerţului." 

1. La articolul 4, se introduce litera m1) cu 

următorul cuprins:  

„m1) întocmeşte o evidenţă proprie a 

societăţilor comerciale, sub denumirea de 

Catalogul Firmelor; înscrierea în acesta se face  

la solicitarea societăţilor comerciale, iar 

comercianţii înregistraţi la registrul comerţului 

se înscriu gratuit în Catalogul Firmelor 

întocmit de camerele de comerţ; " 

 

Autor: Comisia juridică, de disciplină şi 

imunităţi 

 

 

 

 

5. 

 2. La articolul 4, litera n) se modifică şi va avea 

următorul cuprins: 

„n) constituie servicii de asistenţă pentru 

înregistrare în registrul comerţului şi 

desfăşoară următoarele activităţi: 

 1. îndrumarea prealabilă privind formalităţile 

legale pentru constituirea şi modificarea actelor 

constitutive ale firmelor; 

 2. îndrumarea pentru completarea corectă a 

cererii de înregistrare şi a formularelor tipizate 

specifice activităţii registrului comerţului; 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se renumerotează, ca 

urmare a eliminării pct. 

1.3.  – 1.12. 
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Nr. 

crt. 
Text adoptat de Camera Deputaţilor  

Amendamente propuse 

pentru reexaminare 

Observaţii 

3. depune la biroul unic din cadrul oficiului 

registrului comerţului de pe lângă tribunal, 

documentele în vederea înregistrării în 

registrul comerţului;” 

 

Autor: Comisia juridică, de disciplină şi 

imunităţi 

 

 

 

 

 

6. 

 3. Articolul 28 alineatul (2), litera a) se modifică 

şi va avea următorul cuprins: 

„a) întocmeşte evidenţa proprie a situaţiei 

societăţilor comerciale şi a emblemelor 

comerciale în Catalogul Naţional al Firmelor;” 

 

Autor: Comisia juridică, de disciplină şi 

imunităţi 

 

  

7. 

3. La articolul 29, după alineatul (5) se introduc 

două noi alineate, alineatul (6) şi (7), cu 

următorul cuprins:  

“(6) Curtea de Arbitraj Comercial Internaţional 

de pe lângă Camera Naţională îndrumă 

activitatea curţilor de arbitraj de pe lângă 

camerele judeţene. 

(7) Activitatea curţilor de arbitraj de pe lângă 

 

 

 

 

Nemodificat. 
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Nr. 

crt. 
Text adoptat de Camera Deputaţilor  

Amendamente propuse 

pentru reexaminare 

Observaţii 

camerele judeţene se desfăşoară conform 

prevederilor Codului de procedură civilă, ale 

Regulamentului de organizare şi funcţionare şi 

ale Regulilor de procedură arbitrată ale Curţii de 

Arbitraj Comercial Internaţional de pe lângă 

Camera Naţională.” 

 

 

Nemodificat.. 

 

 

 

 

 

 

  

8. 

ART. II. - Legea nr. 26/1990 privind registrul 

comerţului, republicată în Monitorul Oficial al 

României, Partea I, nr. 49 din 4 februarie 1998, 

cu modificările şi completările ulterioare, se 

modifică şi se completează după cum urmează:  

 

 

Se elimină. 

 

 

  

9. 

1. La articolul 2, alineatul (2) se modifică şi va 

avea următorul cuprins:  

„(2) Registrul central al comerţului se ţine de 

către Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, 

entitate cu personalitate juridică organizată şi 

funcţionând pe lângă Camera de Comerţ şi 

Industrie a României, organizaţie de utilitate 

publică în înţelesul Legii Camerelor de Comerţ 

din România nr. 335/2007."  

 

 

 

Se elimină. 

 

 

10. 

2. La articolul 8, după alineatul (4), se introduc 

două noi alineate, alineatul (5) şi (6), cu 
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Nr. 

crt. 
Text adoptat de Camera Deputaţilor  

Amendamente propuse 

pentru reexaminare 

Observaţii 

următorul cuprins:  

„(5) Conducerea Oficiului Naţional al Registrului 

Comerţului, respectiv directorul general şi 

directorul general adjunct şi conducerea oficiilor 

registrului comerţului, respectiv directorul şi 

directorul adjunct, sunt învestiţi să îndeplinească 

un serviciu de interes public;”  

„(6) Actele încheiate în exerciţiul funcţiunii de 

persoanele prevăzute la alin. (5) sunt de 

autoritate publică, ele trebuind să poarte parafa 

şi semnătura acestora şi producând efecte 

specifice fără vreo altă formalitate.” 

 

Se elimină. 

 

 

 

 

 

Se elimină. 

 

 

 

11. 

Articolul 9 se modifică şi va avea următorul 

cuprins:  

„Art. 9 - (1) Oficiile registrului comerţului se 

organizează în subordinea Oficiului Naţional al 

Registrului Comerţului şi funcţionează pe lângă 

fiecare Cameră de Comerţ şi Industrie judeţeană 

care este organizaţie de utilitate publică, în 

înţelesul Legii camerelor de comerţ din România 

nr. 335/2007.  

(2) Oficiul Naţional al Registrului Comerţului se 

organizează şi funcţionează pe lângă Camera de 

 

 

 

 

 

Se elimină. 

 

 

 

Se elimină. 
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Nr. 

crt. 
Text adoptat de Camera Deputaţilor  

Amendamente propuse 

pentru reexaminare 

Observaţii 

Comerţ şi Industrie a României.  

(3) Oficiile registrului comerţului prevăzute la 

alin. (1) comunică Oficiului Naţional al 

Registrului Comerţului orice înmatriculare sau 

menţiune operată, în termen de cel mult 10 zile 

de la efectuare. " 

 

 

Se elimină. 

 

 

 

12. 

4. Articolul 10 se modifică şi va avea următorul 

cuprins:  

„Art. 10 - (1) Structura organizatorică şi modul 

de funcţionare ale Oficiului Naţional al 

Registrului Comerţului şi ale oficiilor registrului 

comerţului de pe lângă camerele de comerţ şi 

industrie judeţene, precum şi numărul maxim de 

posturi ale acestora se stabilesc prin regulament 

la propunerea directorului general al Oficiului 

Naţional al Registrului Comerţului aprobat de 

Colegiul de conducere al Camerei de Comerţ şi 

Industrie a României.  

(2) Salarizarea personalului Oficiului Naţional al 

Registrului Comerţului şi al oficiilor registrului 

comerţului de pe lângă camerele de comerţ şi 

industrie judeţene se stabileşte în condiţiile 

prevăzute de Codul Muncii.  

 

 

Se elimină. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se elimină. 
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Nr. 

crt. 
Text adoptat de Camera Deputaţilor  

Amendamente propuse 

pentru reexaminare 

Observaţii 

(3) Finanţarea cheltuielilor curente şi de capital 

aferente activităţii Oficiului Naţional al 

Registrului Comerţului şi a oficiilor registrului 

comerţului de pe lângă camerele de comerţ şi 

industrie judeţene se realizează din tarifele 

percepute, potrivit art. 11.  

(4) Sumele rezultate din diferenţa dintre 

veniturile încasate din activitatea Oficiului 

Naţional al Registrului Comerţului de pe lângă 

Camera de Comerţ şi Industrie a României şi din 

activitatea oficiilor registrului comerţului de pe 

lângă camerele de comerţ şi Industrie judeţene şi 

cheltuielile aferente necesare funcţionării 

acestora se virează în contul Oficiului Naţional al 

Registrului Comerţului şi se fac venit la bugetul 

de stat.  

(5) Conducerea Oficiului Naţional al Registrului 

Comerţului de pe lângă Camera de Comerţ şi 

Industrie a României este asigurată de un 

Director General şi un Director General Adjunct 

numiţi de preşedintele Camerei de Comerţ şi 

Industrie a României, în condiţiile legii.  

(6) Conducerea Oficiilor registrului comerţului 

Se elimină. 

 

 

 

 

 

Se elimină. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se elimină. 

 

 

 

 

 

Se elimină. 
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Nr. 

crt. 
Text adoptat de Camera Deputaţilor  

Amendamente propuse 

pentru reexaminare 

Observaţii 

de pe lângă camerele de comerţ şi industrie 

judeţene este asigurată de directori şi directori 

adjuncţi, numiţi de preşedintele Camerei de 

Comerţ şi Industrie a României, în condiţiile 

legii. 

(7) Personalul necesar pentru funcţionarea 

Oficiului Naţional al Registrului Comerţului şi al 

oficiilor registrului comerţului se selecţionează 

prin concurs, potrivit legii. Numirea personalului 

se face de către directorul general al Oficiului 

Naţional al Registrului Comerţului.” 

 

 

 

 

 

 

Se elimină. 

 

13. 

5. Articolul 11 se modifică şi va avea următorul 

cuprins:  

”Art. 11. (1) Pentru operaţiunile efectuate, oficiul 

registrului comerţului percepe tarife stabilite 

prin hotărâre a Guvernului, la propunerea 

Camerei de Comerţ şi Industrie a României, cu 

avizul Ministerului Finanţelor Publice.  

(2) Tarifele percepute potrivit alin. (1) se 

încasează în numerar sau prin virament în contul 

special deschis al camerelor de comerţ şi 

industrie pentru operaţiunile specifice 

activităţilor registrului comerţului."  

 

 

Se elimină. 

 

 

 

 

Se elimină. 
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Nr. 

crt. 
Text adoptat de Camera Deputaţilor  

Amendamente propuse 

pentru reexaminare 

Observaţii 

 

14. 

6. La articolul 12, alineatul (4) se modifică şi va 

avea următorul cuprins:  

„(4) Modul de ţinere a registrelor, precum şi de 

efectuare a înregistrărilor, se stabileşte prin 

norme aprobate prin ordin comun al 

preşedintelui Camerei de Comerţ şi Industrie a 

României şi al ministrului Ministerului Justiţiei 

şi Libertăţilor Cetăţeneşti."  

 

 

Se elimină. 

 

 

 

 

 

15. 

7. Articolul 46 se modifică şi va avea următorul 

cuprins: 

  

„Art.46 - Sesizarea instanţei pentru aplicarea 

amenzilor prevăzută la art. 44 şi 45 se poate face 

de orice persoană interesată sau din oficiu”. 

 

 

 

Se elimină. 

 

 

16. 

ART. III. – Personalul actual al Oficiului 

Naţional al Registrului Comerţului din 

subordinea Ministerului Justiţiei şi Libertăţilor 

Cetăţeneşti, al oficiilor registrului comerţului de 

pe lângă tribunale se consideră preluat la Oficiul 

Naţional al Registrului Comerţului de pe lângă 

Camera de Comerţ şi Industrie a României, în 

condiţiile prevăzute de art. 10 alin. (1) Legea 

26/1990. 

 

Se elimină. 

 



 14

Nr. 

crt. 
Text adoptat de Camera Deputaţilor  

Amendamente propuse 

pentru reexaminare 

Observaţii 

 

17. 

ART.IV - În termen de cel mult 30 de zile de la 

data intrării în vigoare a prezentei legi, bazele de 

date ale Oficiului Naţional al Registrului 

Comerţului din subordinea Ministerului Justiţiei 

şi Libertăţilor Cetăţeneşti, ale oficiilor registrului 

comerţului de pe lângă tribunale, precum şi 

documentele care privesc activitatea acestora, se 

preiau de către Oficiul Naţional al Registrului 

Comerţului şi de către oficiile registrului 

comerţului de pe lângă camerele de comerţ şi 

industrie judeţene, pe bază de protocol de 

predare - preluare încheiat între reprezentanţii 

Ministerului Justiţiei şi Libertăţilor Cetăţeneşti şi 

cei ai Camerei de Comerţ şi Industrie a 

României.  

 

 

 

 

 

Se elimină. 

 

 

18. 

ART. V. - Bunurile aflate în dotarea Oficiului 

Naţional al Registrului Comerţului şi oficiilor 

registrului comerţului continuă să fie utilizate de 

către aceste structuri şi rămân în proprietatea, 

administrarea sau folosinţa Oficiului Naţional al 

Registrului Comerţului, în funcţie de statutul 

juridic al acestora la data intrării în vigoare a 

prezentei legi. 

 

 

Se elimină. 
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Nr. 

crt. 
Text adoptat de Camera Deputaţilor  

Amendamente propuse 

pentru reexaminare 

Observaţii 

 

19. 

ART. VI - Până la identificarea unor sedii 

corespunzătoare pentru funcţionarea registrului 

comerţului, Oficiul Naţional al Registrului 

Comerţului şi oficiile registrului comerţului vor 

folosi sediile existente, pe bază de protocol 

încheiat între reprezentanţii Ministerului 

Justiţiei şi Libertăţilor Cetăţeneşti şi cei ai 

Camerei de Comerţ şi Industrie a României, ori, 

după caz, pe bază de contracte de închiriere, în 

condiţiile Codului civil, cu persoanele care au 

dreptul de proprietate asupra imobilului. 

 

 

 

 

 

Se elimină. 

 

 

20. 

ART. VII - (1) În condiţiile funcţionării 

defectuoase sau a neîndeplinirii atribuţiilor 

prevăzute de lege de către oficiul registrului 

comerţului de pe lângă camera de comerţ şi 

industrie judeţeană, gestionarea acestuia intră în 

obligaţia Oficiului Naţional al Registrului 

Comerţului de pe lângă Camera de Comerţ şi 

Industrie a României.  

(2) Măsura se aplică prin dispoziţia preşedintelui 

Camerei de Comerţ şi Industrie a României.  

 

Se elimină. 

 

 

 

 

 

 

 

Se elimină. 

 

 

21. 

ART. VIII -  (1) Actele emise de Oficiul Naţional 

al Registrului Comerţului şi de oficiile registrului 

 

Se elimină. 
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Nr. 

crt. 
Text adoptat de Camera Deputaţilor  

Amendamente propuse 

pentru reexaminare 

Observaţii 

comerţului anterior intrării în vigoare a 

prezentei legi rămân valabile.  

(2) Formularele - tip prevăzute de dispoziţiile 

legale, utilizate în activitatea Oficiului Naţional al 

Registrului Comerţului şi de către oficiile 

registrului comerţului se menţin în continuare, 

cu schimbarea antetului potrivit prezentei legi, în 

conformitate cu dispoziţia preşedintelui Camerei 

de Comerţ şi Industrie a României. 

 

 

 

Se elimină. 

 

22. 

ART. IX – Cererile adresate Oficiului Naţional al 

Registrului Comerţului din subordinea 

Ministerului Justiţiei şi Libertăţilor Cetăţeneşti, 

oficiilor registrului comerţului de pe lângă 

tribunale, până la data intrării în  vigoare a 

prezentei legi se soluţionează în continuare de 

către Oficiul Naţional al Registrului Comerţului 

din subordinea Ministerului Justiţiei şi 

Libertăţilor Cetăţeneşti, respectiv de oficiile 

registrului comerţului de pe lângă tribunale. 

 

Se elimină. 

 

 

23. 

ART. X - Referirile la Oficiul Naţional al 

Registrului Comerţului din subordinea 

Ministerul Justiţiei şi Libertăţilor Cetăţeneşti, 

precum şi la oficiile registrului comerţului de pe 

 

Se elimină. 
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Nr. 

crt. 
Text adoptat de Camera Deputaţilor  

Amendamente propuse 

pentru reexaminare 

Observaţii 

lângă tribunale, din cuprinsul tuturor actelor 

normative, se înlocuiesc cu: Oficiul Naţional al 

Registrului Comerţului de pe lângă Camera de 

Comerţ şi Industrie a României, respectiv oficiile 

registrului comerţului de pe lângă camerele de 

comerţ şi industrie judeţene, după caz.  

 

24. 

ART. XI - (1) Legea nr. 26/1990 privind registrul 

comerţului republicată în Monitorul Oficial al 

României, Partea I, nr. 49 din 4 februarie 1998, 

cu modificările şi completările ulterioare, precum 

şi cu cele aduse prin prezenta lege, se va 

republica, dându-se textelor o nouă numerotare.  

(2) Legea camerelor de comerţ din România 

nr. 335/2007, publicată în Monitorul Oficial al 

României, Partea I, nr. 836 din 6 decembrie 2007, 

cu modificările şi completările aduse prin 

prezenta lege, se va republica, dându-se textelor 

o nouă numerotare.  

 

 

Se elimină. 

 

 

 

 

 

Se elimină. 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 



 18

ANEXA II 
AMENDAMNTE RESPINSE: 

 
Nr. 
Crt. 

              
Text propunere  legislativă

Amendamentul propus 
(autorul amendamentului)

 
Motivarea 
1.Argumente pentru susţinere 
2.Argumente pentru respingere

 
  1. 

 La articolul 4 litera n), pct.. 1.3. - 1.12. şi pct. 

1.14. se modifică şi vor avea următorul 

cuprins: 

   1.3.  tehnoredactarea cererii de înregistrare;

   1.4. proiectarea şi execuţia siglei şi a 

emblemei pentru firme; 

    1.5. obţinerea evaluării prin expertiză a 

bunurilor subscrise ca aport în natură la 

capitalul social; 

   1.6. asigurarea obţinerii, după caz, pentru 

bunurile imobile, a: 

    -  dovezii intabulării; 

    - certificatului constatator al sarcinilor cu 

care, eventual, este grevat respectivul bun; 

   1.7. redactarea declaraţiei pe propria 

răspundere a fondatorilor, administratorilor, 

împuterniciţilor sucursalelor şi a cenzorilor că 

îndeplinesc condiţiile prevăzute de lege; 

   1.8. redactarea actului constitutiv al 

persoanelor juridice supuse obligaţiei de 

înregistrare în registrul comerţului; 
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   1.9. redactarea statutului pentru societatea 

cu răspundere limitată cu asociat unic; 

   1.10. redactarea, în condiţiile legii, a actului 

adiţional sau, după caz, a hotărârii adunării 

generale a membrilor sau asociaţilor ori 

acţionarilor, a deciziei consiliului de 

administraţie privind modificări ale actului 

constitutiv referitoare la: 

    - sediul social; 

    - denumirea firmei sau emblema acesteia, ca 

date de identificare, obligatorii pentru fiecare 

societate comercială; 

    - durata de funcţionare; 

    - forma juridică; 

    - domeniul principal de activitate şi 

activitatea principală; 

    - obiectul de activitate sau codificarea ori 

recodificarea acestuia în conformitate cu 

Ordinul preşedintelui Institutului Naţional de 

Statistică nr. 601/2002 privind actualizarea 

Clasificării activităţilor din economia 

naţională - CAEN; 

    - administratori şi cenzori; 

    - alte elemente ale actului constitutiv (nume, 

domiciliu, participare la profit şi pierderi 
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etc.); 

    - primirea, retragerea de membri sau 

asociaţi; 

    - majorarea sau reducerea capitalului 

social; 

    - înfiinţarea sau desfiinţarea de sedii sociale 

secundare; 

    - divizare sau fuziune; 

    - dizolvare sau lichidare; 

   1.11. obţinerea autentificării actului 

constitutiv sau a actului adiţional; 

1.12. darea de dată certă pentru actele 

redactate de serviciile de asistenţă; 

1.14. extragerea din bazele de date proprii 

de acte normative şi listarea pentru eliberare, 

la cerere. 

    (2) Înregistrarea în registrul comerţului se 

solicita la biroul unic din cadrul Oficiului 

Registrului Comerţului si se poate face si prin 

serviciile de asistenţă prevăzute la alineatul 1, 

de către fondatori, administratori sau de 

reprezentanţii acestora, precum şi de orice 

persoană interesată, în condiţiile legii, prin 

întocmirea cererii de înregistrare.
Autor: 
Grupurile parlamentare PSD, PNL+PC
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  2.

  La articolul 4 litera n), pct.. 2. şi 3. se 

modifică şi vor avea următorul cuprins: 

 2. Înregistrarea în registrul comerţului se 

solicita la biroul unic din cadrul Oficiului 

Registrului Comerţului si se poate face si prin 

serviciile de asistenţă prevăzute la alineatul 1, 

de către fondatori, administratori sau de 

reprezentanţii acestora, precum şi de orice 

persoană interesată, în condiţiile legii, prin 

întocmirea cererii de înregistrare. 

3. La biroul unic al Oficiului Registrului 

Comerţului pot fi înregistrate documentele 

depuse  si prin serviciile  de asistenta 

prevăzute la alin. (2).  

 
Autor: 
Grupurile parlamentare PSD, PNL+PC

 
 
 
 

 
  3.

Art. 4 lit. n) 

(4) Comercianţii înregistraţi la registrul 

comerţului se înscriu gratuit în Catalogul 

Firmelor ţinut de camerele de comerţ.  

 

 

Se elimină. 

 

Autor: deputat Mate Andras-Levente 

  

 
  4.

 La articolul 4 litera n), pct.. 5. se modifică şi 

va avea următorul cuprins: 

“5. Tarifele pentru prestarea serviciilor de 

asistenţă prevăzute la alin. (1) se stabilesc prin 
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decizia Colegiului de conducere al Camerei 

Naţionale.” 
Autor: 
Grupurile parlamentare PSD, PNL+PC

 
  5.

ART. II. - Legea nr. 26/1990 privind registrul 

comerţului, republicată în Monitorul Oficial al 

României, Partea I, nr. 49 din 4 februarie 1998, 

cu modificările şi completările ulterioare, se 

modifică şi se completează după cum urmează: 

 

Articolul 9 se modifică şi va avea următorul 

cuprins:  

„Art. 9 - (1) Oficiile registrului comerţului se 

organizează în subordinea Oficiului Naţional al 

Registrului Comerţului şi funcţionează pe lângă 

fiecare Cameră de Comerţ şi Industrie 

judeţeană care este organizaţie de utilitate 

publică, în înţelesul Legii camerelor de comerţ 

din România nr. 335/2007.  

 

 

 

 

 

 

 

Art. 9 se modifică şi va avea următorul 

cuprins: 

„Art. 9 - (1) Oficiile registrului comerţului se 

organizează în subordinea Oficiului Naţional 

al Registrului Comerţului şi colaborează cu 

camerele de comerţ judeţene. 

 

 
Autor: 
Grupurile parlamentare PSD, PNL+PC

  

 
 
 

 
Întocmit, 
Consilier parlamentar 
Rodica Penescu 
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