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                  CONFOM CU ORIGINALUL 
PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
Comisia pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor 

 

Nr.4c-19/29/02.03.2022 
 

PLx nr.61/2022 
 

AVIZ 
asupra propunerii legislative privind registrul comerţului şi registrul 

persoanelor juridice fără scop lucrativ 
  

În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 

Biroul permanent a trimis, Comisiei pentru tehnologia informației şi comunicaţiilor, spre 

avizare, propunerea legislativă privind registrul comerţului şi registrul 

persoanelor juridice fără scop lucrativ (PLx nr.61/2022). 

 Consiliul Legislativ a avizat favorabil propunerea legislativă, cu observații și 

propuneri, conform avizului nr.945/25.11.2021. 

Consiliul Economic și Social a avizat nefavorabil proiectul de act normativ, 

conform avizului nr. 7773 din 10.11.2021. 

 Senatul a respins proiectul de lege în ședința din data de14.02.2021. 

Propunerea legislativă are ca obiect crearea cadrului legal prin care formalitățile 
pentru constituirea unei societăți și înregistrarea unei sucursale se pot derula integral 
online, prin utilizarea mijloacelor de identificare electronică și a mijloacelor electronice de 
comunicare, simplificarea procedurii de înregistrare în registrul comerțului pentru a 
permite depunerea de documente în format electronic, verificarea îndeplinirii condițiilor 
prevăzute de lege realizând-se prin comunicarea între autorități și utilizarea 
informațiilor/documentelor aflate deja la dispoziția acestora, reglementarea procedurii de 
înregistrare în registrul comerțului în baza controlului de legalitate, realizat de 
registratorul commercial, reglementarea statutului registratorului comercial, 
reglementarea accesului online la informațiile privind societățile europene, inclusiv la 
informațiile privind societățile înregistrate în alte state membre ale Uniunii și, pentru a 
îmbunătăți accesibilitatea serviciului public al registrului comerțului, asigurarea 
disponibilității de informații extinse și actualizate privind înființarea și funcționarea 
societăților, degrevarea judecătorilor de sarcinile ce exced activității judiciare în ceea ce 
priveste organizațiile cu scop nepatrimonial care funcționează conform Ordonanței 
Guvernului nr.26/2000, asigurarea de proceduri unitare pentru înregistrarea persoanelor 
juridice, a persoanelor fizice care desfășoară activității economice și a organizațiilor fără 
scop lucrativ, pentru evidența acestora și înregistrarea de mențiuni. 
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În raport cu obiectul de reglementare, proiectul de lege face parte din categoria 

legilor organice, iar în aplicarea prevederilor art.75 alin.(1) din Constituția României, 

Camera Deputaților este Cameră decizională. 

 Potrivit prevederilor art.62 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, 

membrii Comisiei pentru tehnologia informației și comunicațiilor au dezbătut proiectul de 

lege în ședința din 2 martie 2022 și au hotărât, cu unanimitate de voturi avizarea 

negativă a acesteia.                                                     
 
 
  

VICEPREŞEDINTE 
 

Bogdan-Gruia IVAN 


