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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
Comisia pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor 

 
 

Plx nr.229/2015 
AVIZ 

asupra proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea unor acte 
normative în domeniul înregistrării în registrul comerţului 

 
În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor 

republicat, Biroul permanent a trimis, Comisiei pentru tehnologia informaţiei şi 
comunicaţiilor, spre avizare proiectul de Lege pentru modificarea şi 
completarea unor acte normative în domeniul înregistrării în registrul 
comerţului (PLx nr.229/2015). 

Proiectul de lege are ca obiect modificarea și completarea legii nr.26/1990 
privind registrul comerţului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
a Legii nr.31/1990 privind  societăţile,  republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, a Legii 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 precum și a OUG 
nr.116/2009 pentru instituirea unor măsuri privind activitatea de înregistrare în 
registrul comerțului, intervențiile legislative vizând concretizarea legislativă a 
Directivei 2012/17/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 13 iunie 2012 
de modificare a Directivei 89/666/CEE a Consiliului și a Directivelor 2005/56/CE 
și 2009/101/CE ale Parlamentului European şi ale Consiliului în ceea ce privește 
interconectarea registrelor centrale ale comerțului și ale societăților. 

Consiliul Legislativ a avizat favorabil proiectul de lege, cu observaţii şi 
propuneri, conform avizului nr. 63/20.01.2015. 

Consiliul Economic și Social a avizat favorabil proiectul de lege în 
ședința din 20.11.2014. 

Senatul a respins proiectul de lege, în ședința din 4 martie 2015. 
Prin conținutul și obiectul de reglementare, proiectul de lege face parte din 

categoria legilor organice, iar în aplicarea dispozițiilor art.75 alin.(1) din legea 
fundamentală, Camera Deputaților este Cameră decizională.  

Potrivit prevederilor art.61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, membrii Comisiei pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor au 
dezbătut proiectul de lege şi au hotărât, cu majoritate de voturi a membrilor 
prezenţi, avizarea favorabilă a acestuia.  
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