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AVIZ 

asupra propunerii legislative privind registrul comerţului şi  

registrul persoanelor juridice fără scop lucrativ 

 

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

modificările și completările ulterioare, Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare a fost 

sesizată spre dezbatere şi avizare cu propunerea legislativă privind registrul comerţului şi registrul 

persoanelor juridice fără scop lucrativ, transmisă cu adresa nr. PLx 61 din 21 februarie 2022,  

înregistrată sub nr. 4c-1/50 din 22 februarie 2022. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a respins propunerea legislativă în şedinţa din            

14 februarie 2022. 

Conform prevederilor art. 75 din Constituţia României, republicată, şi art. 92 alin. (9), pct. 2 din 

Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările și completările ulterioare, Camera 

Deputaţilor este  Cameră decizională. 

Potrivit reglementărilor art. 62, art. 54 alin. (3), teza I și art. 131 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, republicat, cu modificările și completările ulterioare, membrii Comisiei au examinat 

propunerea legislativă menţionată mai sus, în şedinţa din 08 martie 2022, desfășurată în sistem mixt (fizic 

și prin mijloace electronice). 

Membrii Comisiei au analizat proiectul de lege supus avizării, expunerea de motive și avizul 

favorabil al Consiliului Legislativ, cu observaţii şi propuneri, transmis cu adresa nr. 945 din 25 

noiembrie 2021, avizul nefavorabil al Consiliului Economic și Social, transmis cu adresa nr 7633 din 10 

noiembrie 2021. 

In cadru dezbaterilor a reieșit faptul că trecerea la Oficiul Național al Registrului Comnerțului 

(ONRC) a funcției de înregistrare a asociațiilor și fundațiilor nu e de fapt o soluție pentru rezolvarea 

problemelor sectorului. Argumentul că ONRC funcționează bine pentru firme, omite faptul că trecerea la 

ONRC duce la dispariția garanțiilor pe care le are exercitarea dreptului de asociere, dată fiind implicarea 

judecătorului în procesul de înființare și mai ales în cazul unei desființări abuzive.  

În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi (o abținere), 

avizarea nefavorabilă a propunerii legislative privind registrul comerţului şi registrul persoanelor 

juridice fără scop lucrativ. 

În raport cu obiectul şi conţinutul său, inițiativa legislativă face parte din categoria legilor 

organice. 

 

 

                     PREŞEDINTE                                                                 SECRETAR   

            Costel Neculai DUNAVA                                                      Bogdan-Alin STOICA  
 

 

 

 Consilier parlamentar 

        Anca Chiser 

 


		2022-03-14T14:07:34+0200
	Constantinescu Anda-Elena




