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R A P O R T 
asupra proiectului de Lege pentru modificarea si completarea 

Legii nr.26/1990 privind Registrul Comerţului 
 
 
 
 
 

Cu adresa nr.119 din 19 mai 1997, Biroul Permanent al Camerei Deputaţilor, în conformitate 
cu art.86 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, a sesizat Comisia pentru industrii si servicii cu dezbaterea si 
avizarea pe fond a proiectului de Lege pentru modificarea si completarea Legii nr.26/1990 privind Registrul 
Comerţului. 

In urma dezbaterii în şedinţele din 03.09.1997 si 09.09.1997 a proiectului de lege menţionat 
mai sus, avánd în vedere si avizele favorabile primite de la Comisia pentru buget, finanţe si bănci, Comisia 
juridică, de disciplină si imunităţi si Consiliul legislativ, comisia a hotărát ca proiectul de lege să fie supus spre 
dezbatere si adoptare în plenul Camerei Deputaţilor, cu amendamente admise de comisie si prezentate în 
Anexă. 

 
 
 
 
 

PRESEDINTE,  
 

Dan Ioan Popescu 
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Vă înaintăm, alăturat, Raportul la proiectul de Lege pentru modificarea si completarea Legii 
nr.26/1990 privind Registrul Comerţului, transmis comisiei pentru examinare pe fond, cu adresa nr.119 din 19 
mai 1997. 

La întocmirea raportului comisia a avut în vedere si avizele transmise de următoarele comisii: 
1. Consiliul legislativ; 
2. Comisia pentru buget, finanţe si bănci; 
3. Comisia juridică, de disciplină si imunităţi. 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRESEDINTE,  
 

Dan Ioan Popescu
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PARLAMENTUL ROMANIEI 
CAMERA DEPUTATILOR 
Comisia pentru industrii                                                                                                                                                    ANEXA 
Si servicii 

 
A M E N D A M E N T E   A D M I S E 

asupra proiectului de Lege pentru modificarea si completarea Legii nr.26-1990 
privind Registrul  Comerţului 

 
 
 
 

Nr. 
Crt. 

Articol – text iniţial Amendament propus 
Text adoptat de comisie 

Motivaţia 

0 1 2 3 
1. Art.1 – Legea nr.26/1990 privind re-gistrul comerţului, 

publicată în Moni-torul Oficial al Romániei, Partea I, nr.121 
din 7 noiembrie 1990, se modifică si se completează după 
cum urmează: 

 

Nemodificat  

2. Art.4 alin.2: Oficiul registrului co-merţului este obligat 
să elibereze, pe cheltuiala persoanei care a făcut cererea, 
copii certificate de pe înmatricularea sau menţiunile făcute si 
de pe actele prezen-tate, precum si certificatele constatatoare 
că un anumit act sau fapt nu este înscris sau menţionat în 
registru. 

 

Art.4 alin.2 va avea următorul cuprins: 
 “Oficiul registrului comerţului este obligat să elibereze, 

pe cheltuiala persoanei care a făcut cererea, copii certificate de 
pe înregistrările efectuate în registru si de pe actele prezentate, 
precum si certificatele constatatoare că un anumit act sau fapt 
este sau nu este înregistrat. 

 

Imbunătăţire tehnico-redacţiona-lă. Cuvintele “de 
pe înmatricularea sau menţiunile făcute” au fost 
înlocuite prin cuvintele care reunesc aceste operaţii 
“de pe înregistrările efectuate în registru”. 

 S-a prevăzut si situătia cánd un anumit act sau 
fapt este înregistrat. 

 
3. La art.4 după alin.2 se introduce  un nou alineat cu 

următorul cuprins: 
“Actele prevăzute în alineatul prece-dent pot fi cerute 

si eliberate si prin co-respondenţă.”  
 

Nemodificat  

 

0 1 2 3 
4. Art.6 va avea următorul cuprins: 

“Art.6: Inregistrările se fac numai în baza unei 
încheieri a judecătorului dele-gat sau, după caz, a unei 
hotărári jude-cătoreşti definitive, în afară de cazurile în 
care legea prevede altfel.” 

 

 “Art.6 – Inregistrările în registrul comerţului se fac  în baza 
unei încheieri a judecătorului delegat sau, după caz, a unei 
hotărári judecătoreşti definitive, în afară de cazurile în care legea 
prevede altfel.” 

 

S-a eliminat cuvántul “numai” 
întrucát, înregistrările se fac si în baza rezoluţiei 
directorului oficiului, potrivit art.153 din O.U.G. nr. 
32/1997.  

S-au adaugat cuvintele “în registrul 
comerţului” pentru îmbu-nătăţire redacţională. 

 
5. Art.8 alin.2: Judecătorul delegat trebuie să controleze Art.8 alin.2 va avea următorul cuprins: Corelarea cu sistemul computeri-
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0 1 2 3 
registrul comerţu-lui cel puţin o dată pe lună. Viza de ve-
rificare se va înscrie pe fiecare filă a re-gistrului, sub 
semnătură, menţionán-du-se si data controlului. 

 

 Judecătorul delegat va controla opera-ţiile registrului 
comerţului cel puţin o dată pe lună. 

zat al registrului comerţului. 

6. Art.8 alin.3 va avea următorul cu-prins: 
“Controlul efectuat de judecătorul delegat nu apără 

de răspundere perso-nalul oficiului care conduce si execută 
operaţiile registrului comerţului pentru conformitatea 
datelor înscrise în acest registru cu cererea de înregistrare, 
dis-poziţia judecătorească si actele dovedi-toare, precum si 
pentru efectuarea înregistrărilor în termenele legale.” 

 

Art.8 alin.3 va avea următorul cuprins:  
“Controlul efectuat de judecătorul dele-gat nu apără de 

răspundere personalul ofi-ciului care conduce si execută operaţiile 
registrului comerţului pentru conformitatea acestora cu legea. 

 

Se menţine alin.3 al art.8 din legea 
în vigoare.  

S-a considerat că precizările din 
art.8 alin.3 din proiect sunt de natura normelor. 

7.  
 
            ________________ 

La art.8, după alin.3, se introduce un alineat nou cu 
următorul cuprins: 

“Lucrările de grefă, secretariat si arhivă ale judecătorului 
delegat se asigură de personalul Oficiului registrului comerţului.” 

 

Textul consacră legislativ situaţia 
existentă a asigurării lucrărilor de grefă, secretariat si 
arhivă de către personalul oficiilor registrului co-
merţului  (renmerotare pentru siste-matizarea textelor 
după obiect). 

8. Art.11 alin.2 va avea următorul cuprins: 
“Din taxele percepute, o cotă de 8% se cuvine 

Oficiului National, se încasează prin oficiul registrului 
comerţului care efectuează înregistrarea si se virează lu-
nar Oficiului Naţional. De asemenea, o cotă de 2% din 
taxele percepute pentru înregistrările care se efectuează în 
baza încheierilor judecătorilor delegaţi se va vira lunar,  de 
fiecare camera de comerţ si industrie teritorială, 
Ministerului Justiţiei, pentru acordarea de stimu-lente 
acestor judecătoriî. 

 

Art.11 alin.2 va avea următorul cuprins: 
“Din taxele percepute, o cotă de 8% se cuvine Oficiului 

National al Registrului Comerţului, se încasează prin oficiul 
regis-trului comerţului care efectuează înregis-trarea si se virează 
lunar Oficiului Naţional al Registrului Comerţului. De asemenea, 
o cotă de 2% din taxele percepute pentru înregistrările care se 
efectuează în baza încheierilor judecătorilor delegaţi se va vira 
lunar,  de fiecare camera de comerţ si indus-trie teritorială, 
Ministerului Justiţiei. 

 

S-a considerat ca fondul de 2% din 
taxele percepute pentru înre-gistrări să rămánă la 
dispoziţia Ministerului Justiţiei. 

9. Art.11 alin.3: “Taxele , cu excepţia celor datorate 
Oficiului Naţional si Mi-nisterul Justiţiei, se fac venit la 
bugetul camerelor de comerţ si industrie pe lán-gă care 
este organizat oficiul.” 

 

Art.11 alin.3 va avea următorul cuprins: 
 “Taxele , cu excepţia celor datorate Ofi-ciului Naţional al 

Registrului Comerţului si Ministerului Justiţiei, se fac venit la 
bugetul camerelor de comerţ si industrie pe lángă care este 
organizat oficiul.” 

 

Imbunătăţire tehnico-redacţiona-lă 
(s-a scris denumirea întreagă a Oficiului Naţional al 
Registrului Co-merţului). 

10. La art.11 se introduce alin.4 cu următorul cuprins: 
“Alin.4: Nevirarea cotelor prevăzute la alin.2, pánă 

în ultima zi a lunii urmă-toare încasării, atrage plata unei 
pena-lităţi de 0,15% pentru fiecare zi de în-tárziere.” 

 

Nemodificat  

11. Art.12 alin.1 va avea următorul cuprins:  
“Oficiul registrului comertului ţine registrul 

comerţului care este alcătuit dintr-un registru pentru 

Art.12 alin.1 va avea următorul cuprins: 
“Registrul comerţului este alcătuit dintr-un registru pentru 

înregsitrarea comercianţi-lor persoane fizice si un altul pentru 

Textul art.12 a fost resistemati-zat, 
dándu-se o nouă numerotare alineatelor, ca urmare a 
unor preci-zări legate de sistemul computeri-zat. 
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înregistrarea comercianţilor persoane fizice si un altul 
pentru înregistrarea comercianţilor persoane juridice.” 

 

înre-gistrarea persoanelor juridice.Pentru fiecare an se deschide 
un registru. Aceste registre se ţin în sistem compute-rizat. 

  
12. Art.12 alin.4:  

“Fiecare comerciant înregsitrat va purta un număr de 
ordine, începánd de la numărul 1 în fiecare an.” 

 

Art.12 alin.4 devine alin.2; textul fiind nemodificat: 
“Fiecare comerciant înregsitrat va purta un număr de ordine, 

începánd de la numărul 1 în fiecare an.” 
 

 

13. La art.12 alin.2 devien alin.4: 
 “Oficiul va mai ţine dosare, pe fiecare comerciant, 

cu actele depuse. Menţiunile efectuate în registru vor fi 
evidenţiate si în dosarul comerciantului. 

 

 Art.12 alin.2 devien alin.3 si va avea următorul cuprins: 
 “Oficiul va mai ţine dosare, pe fiecare comerciant, cu actele 

depuse. Inregistrările efectuate în registru vor fi evidenţiate si în 
dosarul comerciantului. 

 

S-a eliminat prevederea referitoa-re 
la ţinerea repertoriului alfabetic al comercianţilor, 
care nu mai este necesară în sistemul computerizat. 

 Pentru armonizare cu Directiva a 
I-a a Comunităţii Europene art. 3.2.  

S-a înlocuit cuvántul “menţiuni-le” 
cu “înregistrările” care este un ter-men mai 
cuprinzător. 

 
14. Art.12 alin.5:  

“Modul de ţinere si de completare a registrului 
comerţului si a cartotecii se stabilesc unitart pentru toate 
oficiile, prin norme elaborate de Camera de Comerţ si 
Industrie a Romániei împreu-nă cu Ministerul Comerţului 
si Turis-mului. 

Art.12 alin.5 devine alin.4 si va avea următorul cuprins: 
“Modul de ţinere a registrelor, precum si de efectuare a 

înregistrărilor se stabileşte unitar, pentru toate oficiile, prin norme 
emise de Camera de Comerţ si Industrie  a Romániei cu avizul 
Ministerul Justiţiei. 

S-a corelat cu art.12 alin.1, privind 
eliminarea cartotecii si ţine-rea registrului în sistem 
compute-rizat.  

S-a modificat avizarea normelor 
prvăzute de alineatul final în sensul că ele vor fi 
vizate de Ministerul Justiţiei avánd în vedere 
caracterul predominant juridic al acestor nor-me. 

 
15. Art.13: 

“Cererea de înmatriculare în regis-trul comerţului a 
unui comertciant per-soană fizică va cuprinde: 

Art.13 va avea următroul cuprins: 
“Art.13: Inmatricularea unui comerciant persoană fizică  în 

registrul comerţului va cuprinde: 

Imbunătăţire tehnico-redacţiona-lă. 

16. b) firma comercială si sediul aces-teia, ale 
sucursalelor sau filialelor din ţară sau străinătate, actul de 
autorizare pentru exercitarea comerţului; 

 

b) firma comercială si sediul acesteia; S-au eliminat cuvintele “ale su-
cursalelor sau filialelor din ţară sau străinătate, actul 
de autorizare pen-tru exercitarea comerţului” 
întrucát, de regulă, persoanele fizice nu înfi-inţează 
sucursale. 

 
17. c) obiectul comerţului; c) obiectul comerţului, cu precizarea domeniului si 

activităţii principale, astfel cum sunt prevăzute în autorizaţia 
pentru exercitarea comerţului; 

Corelare cu O.U.G. nr.32/1997, în 
sensul că trebuie să se precizeze, de asemenea, 
domeniul si activita-tea principală. 

 
18.  

              ______________ 
Text nou: 
d) numărul, data si organul emitent al autorizaţiei pentru 

exercitarea comerţului. 
 

Date necesare pentru verificarea de 
către oficiul registrului comerţu-lui, a existenţei 
autorizaţiei. 

 
19. Art.14 – Cererea de înmatriculare în registrul Art.14 va avea următorul cuprins: Corelarea cu art.345 alin.2 din 
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comerţului a unei societăţi în nume colectiv sau în 
comandită simplă va cuprinde: 

a) datele privind persoana fiecărui asociat, prevăzute 
la art.13 lit.a), pentru persoane fizice, si, după caz, 
denumi-rea, nationalitatea si sediul, pentru per-soanele 
juridice; 

b) datele privind firma, prevăzute la art.13 lit.b); 
c) forma juridică si obiectul socie-tătii; 
d) capitalul social, aportul fiecărui asociat la capital 

si modalitatea de constituire si vărsare a acestuia; pentru 
aportul  în bunuri, valoarea lor si modul lor de evaluare; 

e) admnistratorii societăţii si limita puterilor lor; 
f) partea fiecărui asociat la beneficii si pierderi; 
g) durata societăţii; 
 

“Art.14: Inmatricularea unei societăti comerciale în registrul 
comerţului va cu-prinde datele prevăzute în încheierea de în-
matriculare a judecătorului delegat.” 

O.U.G. nr.32/1997. Inmatricularea constă în 
introducerea în calculator a datelor cuprinse în actul 
consti-tutiv, prevăzute de art.7 si 8 din această 
ordonanţă si reluate în în-cheierea judecătorului 
delegat. Nu mai este necesar ca aceste date să fie 
enumerate si în Legea Registru-lui Comerţului. 

20. Art.15 – Cererea de înmatriculare în registrul 
comerţului a unei societăţi pe acţiuni sau în comandită pe 
acţiuni va cuprinde: 

a) datele privind pe fondatori, prevă-zute la art.14 
lit.a); 

b) firma si sediul societătii si, după caz, ale 
sucursalelor si filialelor; 

c) forma juridică si obiectul socie-tăţii; 
d) capitalul social subscris si pe cel vărsat; 
e) valoarea bunurilor constituite ca  aport în natură si 

modul de evaluare, numărul acţiunilor acordate pentru 
aceasta si avantajele rezervate fiecărui fondator; 

f) numărul si valoarea nominală a acţiunilor, cu 
specificarea dacă sunt nominative sau la purtător si 
numărul lor pe categorii; 

g) numărul, numele si prenumele, precum si 
cetăţenia administratorilor, garanţia pe cae sunt obligaţi să 
o depu-nă, puterile lor si drepturile speciale de 
administrare si de reprezentare acor-date unora dintre ei; 
pentru societătile în comandită pe acţiuni, numele, pre-
numele, domiciliul si cetăţenia coman-ditaţilor sau, după 
caz, firma, naţiona-litatea si sediul acestora, arătándu-se 
care dintre ei au administrarea si reprezentarea societăţii; 

h) numărul, numele si prenumele, precum si 
cetăţenia cenzorilor; 

i) modul de distribuire a beneficiilor; 
j) condiţiile pentru validarea hotă-rárilor adunării 

Art.15 si 16 se abrogă. A se vedera explicatia de la pct.19.  
Textul nou propus la acest punct 19 

acoperă si situaţiile prevăzute în art.15 si 16, astfel că 
aceste texte au devenit inutile. 
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generale si exercţiul dreptului de vot; 

k) durata societătii; 
l) aportul la capital al comanditari-lor în societatea în 

comandită pe acţi-uni; 
m) operaţiile încheiate de fondatori în contul 

societăţii ce se constituie si pe care societatea urmează să 
le ia asupra sa si sumele ce trebuie plătite pentru aceste 
operaţii. 

Art.16 – Cererea de înmatriculare în registrul 
comerţului a unei societăti cu răspundere limitată va 
cuprinde datele prevăzute de art.14 si, după caz, art.15 
lit.h). 
 

21. Art.17: “Creea de înmatriculare în registrul 
comerţului a unei regii autono-me va cuprinde: 

a) actul de înfiinţare, denumirea si sediul acesteia; 
b) obiectul de activitate; 
c) subunităţile regiei care pot intra în relaţii 

contractuale cu terţii si limitele împuternicirii acordate în 
acest scop; 

d) persoanele împuternicite să re-prezinte regia 
autonomă si subunităţile acesteia prevăzute la lit.c). 

 

Art.17 va avea următorul cuprins: 
Art.17: Inmatricularea unei regii autono-me, companii 

naţionale sau societăţi naţio-nale în registrul comerţului va 
cuprinde: 

a) actul de înfiinţare, denumirea sediul si dacă este cazul, 
emblema acesteia; 

b) obiectul de activitate, cu precizarea domeniul si activităţii 
principale; 

c) unităţile componente care pot intra în relaţii contractuale 
cu terţii, persoanele îm-puternicite să le reprezinte si limitele 
împu-ternicirilor acordate; 

d) numele si prenumele, locul si data naşterii, domiciliul si 
cetăţenia persoanelor împuternicite să reprezinte, precum si limi-
tele puterilor conferite. 
 

Precizarea unor date care se 
introduc în baza de date pentru înmatricularea 
regiilor autonome, corelándu-se cu O.U.G. nr. 32/ 
1997 si extinderea acestora asupra formelor ce 
rezultă din reorganizarea regiilor autonome conform 
O.U.G.nr.30/1997. 

 Imbunătăţire tehnico-redacţio-
nală. 
 
 

Corelare cu O.U.G. nr.32/1997 
privind datele înscrise în registrul comerţului pentru 
administratori. 

22 Art.18 va avea următorul cuprins: 
“Art.18: Organizaţiile cooperatiste se înmatriculează 

în registrul comer-ţului cu respectarea reglementărilor pri-
vind cooperaţia meşteşugărească, coo-peraţia de consum si 
cooperaţia de credit.” 

 

Nemodificat  

23. Art.20 alin.1 va avea următorul cuprins: 
Alin.1: “Cererea de înmatriculare în re-gistrul comerţului 
se face, dacă legea nu prevede altfel, în termen de 15 zile: 
     - pentru societăţi comerciale, de la data autentificării 
actului constitutiv; 
     - pentru comercianţi persoane fizice, de la data 
autorizării; 

- pentru regii autonome si orga-nizaţii cooperatiste, de 

Art.20 va avea următorul cuprins: 
Alin.1: “Cererea de înmatriculare în registrul comerţului se face, 
dacă legea nu prevede altfel, în termen de 15 zile: 
      a) pentru comercianţi persoane fizice, de la data autorizării; 
     b) pentru societăţi comerciale, de la data autentificării actului 
constitutiv; 
     c) pentru regii autonome, companii naţio-nale, societăţi 
naţionale si organizaţii coope-ratiste, de la data actului de 

Imbunătăţire tehnico-legislativă, 
îlocuirea liniuţelor cu litere mici, conform avizului 
Consiliului Leglsativ.  

Corelare cu O.U.G. nr.32/1997 (în 
urma desfiinţării controlului prin instanţă, termenul 
se calculează de la data autentificării).  

Corelare cu ordinea urmată în 
întreg proiectul (începe cu comerci-anţi persoane 
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la data actului de înfiinţare.” înfiinţare.”  fizice). 

24. Art.13 alin.3: Cererea de inmatricu-lare va fi făcută 
personal sau prin împuternicit, cu procură specială si 
autentică. 

 
 
Art.13 alin.5: Pentru dovedirea specimenului de 

semnătură, comerci-antul va semna în registrul comerţului, 
în prezenţa judecătorului delegat sau conducătorului 
oficiului ori a înlocuitorului acestuia, care va certifica 
semnătura. 

Art.13 alin.6: In absenţa comerciantului, semnătura 
în registru poate fi înlocuită prin prezentarea acesteia, 
legalizată de notar. 

Art.20 alin.2: Cererea de înmatri-culare în registrul 
comerţului a unei societăţi comerciale va fi semnată cel 
puţin de un administrator sau, după caz, reprezentant al 
acestuia, sau, în condiţiile legii, de oricare aosiciat, iar 
pentru regii autonome sau organizaţii cooperatiste, de către 
persoanele împu-ternicite, potrivit legii, să le reprezinte. 

Art.19: Dovedirea specimenului de semnătură a 
administratorilor si, după caz, a reprezentanţilor 
societătilor co-merciale, precum si a persoanelor îm-
puternicite, în condiţiile legii, să repre-zinte regiile 
autonome sau organizaţiile cooperatiste se face cu 
respectarea pre-vederiloer art.13 alin.5 si 6.  

Art.13 alin.2: Cererea de înmatri-culare va fi însoţită 
de acte doveditoare ale datelor pe care le cuprinde. 

 

După art.20 se vor introduce art. 201 – 203, cu următorul 
cuprins: 

Art.201: Cererea de inmatriculare a unui comerciant 
persoană fizică va fi făcută per-sonal sau prin împuternicit, cu 
procură spe-cială si autentică. 

Pentru dovedirea specimenului de semnătură, comerciantul 
va semna la oficiul registrului comerţului, în prezenţa judecă-
torului delegat sau conducătorului oficiului ori a înlocuitorului 
acestuia, care va certifica semnătura. 

 
 In absenţa comerciantului, semnătura acestuia poate fi 

înlocuită prin prezentarea unui specimen legalizat de notar.” 
 
“Art.202: Cerea de înmatriculare în registrul comerţului a 

unei societăţi comerciale va fi semnată cel puţin de un 
administrator sau, după caz, reprezentant al acestuia, sau, în 
condiţiile legii, de oricare aosiciat, iar pentru regii autonome, 
companii naţionale, societăţi naţioanale sau organiza-ţii 
cooperatiste, de către persoanele împuter-nicite, potrivit legii, să 
le reprezinte. 

 
Dovedirea specimenului de semnătură a administratorilor si, 

după caz, a reprezen-tanţilor societătilor comerciale, precum si a 
persoanelor împuternicite, în condiţiile legii, să reprezinte regiile 
autonome, companii na-ţionale, societăţi naţioanale sau 
organizaţiile cooperatiste se face cu respectarea preve-deriloer 
art.201 alin.2 si 3.  
 

Art.203: Cererea de înmatriculare va fi însoţită de acte 
doveditoare. 

La orice înmatriculare se vor menţiona numărul si data 
încheierii judecătorului de-legat.” 

 

Art.201 – 203 reproduc dispoziţiile 
în vigoare ale art.13 alin. 2 – 6, art. 19 si 20 alin.2, pe 
care le siste-matizează după cum urmează: 

30-_ art.201 stabileşte cine face ce-rerea 
de înmatriculare pentru co-mercianţii 
perosane fizice (reluánd art.13 alin.3, 5 
si 6 în vigoare) si procedura de 
depunere a specime-nului de semnătură. 

 
 
 
 
 
 
 
Art.202 stabileşte cine face cererea 

de înmatriculare pentru comercianţI persoane 
juridice (reluánd art.19 si 20 alin.2 în vigoare).  

 
 
 
 
S-au revăzut trimiterile la texte. 
 
 
 
 

 
 
 
Art.203 stabileşte că cererile vor fi 

însoţite de acte doveditoare (reluánd si generalizánd 
art.13 alin.2); ada-ugă în acelaşI timp, că la orice în-
matriculare se vor menţiona numă-rul si data încherii 
judecătorului de-legat. 

 
25. Art.21 lit.f) va avea următorul cu-prins: 

“f) deschiderea procedurii de reorga-nizare si 
lichidare judiciară;” 

 
 

Nemodificat  
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26. Art.23 – Comerciantul care are su-cursale sau filiale 

trebuie să ceară în-matricularea acestora la oficiul regis-
trului comerţului de la sediul fiecărei sucursale sau filiale. 

In cerere, pe lángă datele prevăzute de prezenta lege 
pentru înmatricularea comerciantului, se va arăta si oficiul 
unde a fost înmatriculată firma sediului principal. 

La cererea de înmatriculare comer-ciantul va alătura 
copii de pe toate actele si autorizaţiile care se află depuse 
la oficiul sediului principal, certificate de acesta. 

Oficiul registrului comerţului de la sediul sucursalei 
sau filialei va transmite orificiului regisrului comer-ţului 
de la sediul principal al comer-ciantului un extras de pe 
înregistrarea efectuată, pentru a fi menţionată în registrul 
comerţului respectiv. 

Modificările înscrierilor facute în registrul 
comerţului de la sediul princi-pal privind documentele de 
constituire trebuie menţionate si în registrul co-mertului de 
la sediul sucursalei sau filialei. 

 

Art.23 va avea următorul cuprins: 
“Comerciantul care are sucursale  tre-buie să ceară 

înmatricularea acestora la ofi-ciul registrului comerţului de la 
sediul fiecărei sucursale. 

In cerere, pe lángă datele prevăzute de prezenta lege pentru 
înmatricularea comer-ciantului, se va arăta si oficiul unde a fost 
înmatriculată firma sediului principal. 

Oficiul registrului comerţului de la sediul sucursalei va 
transmite orificiului regisrului comerţului de la sediul principal al 
comer-ciantului un extras de pe înregistrarea efectuată, pentru a fi 
menţionată în registrul comerţului respectiv. 

 

Art.23 din legea în vigoare s-a 
simplificat (dispar alin.3 si 5), textul fiind corelat cu 
art.24 din proiectul de lege, pentru tratament egal al 
societătilor comerciale. 

27. Art.24 – după alin.2 se introduce un nou alineat cu 
următorul cuprins:  

“Dacă aceeaşI societate străină înfiinţează mai multe 
sucursale în tară, documentele de constituire si alte acte ale 
aceleiaşI societăţI, necesare pentru înmatricularea unei 
sucursale, se depun numai la una dintre sucursale.” 

La art.24 – după alin.2 se introduce un nou alineat cu 
următorul cuprins:  

“Dacă aceeaşI societate cu sediul în străinătate înfiinţează 
mai multe sucursale în tară, documentele de constituire si alte acte 
ale aceleiaşI societăţI, necesare pentru înmatricularea unei 
sucursale, se depun numai la una dintre sucursale.” 

 

Text nou – pentru armonizare cu 
Directiva Comunitară, a 11-a, nr. 89/666/21.12.1969, 
art.5. 

28. Art.25 alin.3 va avea următorul cuprins: 
“Incheierea poate fi atacată numai cu recurs la 

tribunal, în termen de 15 zile de la data pronunţării.” 
 

Nemodificat  

29. Art.26 va avea următorul cuprins: 
“Art.26 – Data înregistrării în regis-trul comerţului 

este data la care înregis-trarea a fost efectiv operată în 
acest registru.  

Inregistrarea în registrul comerţului se operează în 
termen de 24 de ore de la data încheierii judecătorului 
delegat, iar în cazul înmatriculării unei societăţI 
comerciale, în termen de 24 de ore de la data la care 
încheierea judecătorului delegat a devenit irevocabilă. 

 

După art.25 se introduc art.251 – 253 cu următorul cuprins: 
“Art.251: Data înregistrării în registrul comerţului este data 

la care înregistrarea a fost efectiv operată în acest registru.  
Inregistrarea în registrul comerţului se operează în termen 

de 24 de ore de la data încheierii judecătorului delegat, iar în 
cazul înmatriculării unei societăţI comerciale, în termen de 24 de 
ore de la data la care încheierea judecătorului delegat a devenit 
irevocabilă.” 

 
“Art.252: Camerele de comerţ si industrie au legitimare 

procesuală activă si pot interveni în orice proces privind 
înregistrări în registrul comerţului, interesul fiind prezumat si 

Pentru corelare cu O.U.G. 
nr.32/1997 (art.3426). 

S-a schimbat numerotarea (art. 26 
din proiect a devenit art.251). 
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constánd în respectarea cerinţelor generale ale activităţii 
comerciale. 

Cererile introduse de camerele de comerţ si industrie în 
temeiul prezentei legi nu sunt supuse taxei de timbru si nici 
timbrului judiciar.” 

 
 
 
 

 
“Art.253: In cererile de înregistrare în registrul comerţului si 

în orice alte cereri adresate acestui registru se va indica persoana 
si adresa la care se vor comunica încheierile judecătorului delegat 
sau alte acte si înştiinţări. 

 

 
Cererile camerelor de comerţ si 

industrie sunt introduse în numele interesului general 
al evidenţei clare, precise a societătilor comerci-ale, 
precum si al radierii societăţilor fantomă. Pentru 
asigurarea legalită-ţii si regularităţii înregistrărilor 
din registrul comerţului s-a prevăzut expres, dreptul 
camerelor de a in-terveni în orice proces privind 
înre-gistrări în registrul comerţului. Acest drept a 
fost recunoscut de Curtea Supremă de Justiţie.  

Alin.2 se corelează cu art. VIII 
alin.2 din O.U.G. nr.32/1997.  

S-a schimbat numerotarea (art.46 
din proiect a devenit art.252). 

Textul urmăreşte asigurarea 
operativităţii. 

S-a schimbat numerotarea (art.47 
din proiect a devenit art.253). 
 

30. Art.26, text Legea 26/1990 în vigoare: 
“Comerciantul este obligat a menţiona pe facturi, 

scrisori, oferte, comenzi, tarife, prospecte si orice alte 
documente întrebuinţate în comerţ, nu-mărul de ordine sub 
care este înma-triculată firma în registrul comerţului si 
anul înmatriculării. 

 

Art.26 devine art.261, cu următorul cuprins: 
“Art.261 - Comerciantul este obligat a menţiona pe facturi, 

scrisori, oferte, co-menzi, tarife, prospecte si orice alte docu-
mente întrebuinţate în comerţ, numărul de înregistrare în registrul 
comerţului si anul înregistrării. 

 

Imbunătăţire redacţională. 

31. Art.27 alin.2 va avea următorul cuprins: 
“Emblema este semnul sau de-numirea care 

deosebeşte o întreprindere de o alta de acelaşi gen.” 
 

Nemodificat  

32. La art.27 se adaugă un alineat final cu următorul 
cuprins: 

“Dreptul de folosinţă exclusivă asupra firmei si 
emblemei se dobán-deşte prin înscrierea acestora în re-
gistrul comerţului. 

 

Nemodificat  

33. Art.33 va avea următorul cuprins: 
“Art.33: Firma unei societăţi cu răspun-dere limitată se 
compune dintr-o denu-mire proprie, la care se poate 
adăuga numele unuia sau mai multor asociaţii si va fi 
însoţită de menţiunea scrisă în întregime “societate cu 
răspundere limi-tată” sau “S.R.L.” 

Nemodificat  
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34. Art.34 din Legea nr.26/1990. 
Art.34 – Firma sucursalei sau filialei din Románia a 

unei societăţi străine va trebui să cuprindă si menţiunea 
sediu-lui principal din străinătate. 

 

Art.34: Firma sucursalei din Románia a unei societăţi 
străine va trebui să cuprindă si menţiunea sediului principal din 
străi-nătate. 

 

Corelare cu art.348 din O.U.G. 
nr.32/1997. 

35. Art.36: Oficiul registrului comerţu-lui trebuie să 
refuze înscrierea unei firme care, fară a introduce elemente 
de deosebire, poate produce confuzie cu alte firme 
înregistrate. 

 

Art.36 va avea următorul cuprins: 
“Art.36: Oficiul registrului comerţului va refuza înscrierea 

unei firme care, fară a introduce elemente de deosebire, poate pro-
duce confuzie cu alte firme înregistrate.” 

 
 

Se elimină cuvántul “trebuie” 

36.  
 
 

 
          _______________ 

La art.36 se introduce un alineat nou cu următorul cuprins:  
“Verificarea disponibilităţii firmei si a emblemei se face de 

către Oficiul registrului comerţului înainte de întocmirea actelor 
constitutive sau, după caz, a modificării firmei si/sau emblemei.” 

 

S-a precizat că verificarea firmei si 
a emblemei trebuie să se facă anterior autentificării 
pentru a se evita situaţia frecventă în oractică de a se 
întocmi toate formalităţile (autentificare, etc.) pentru 
ca abia la Oficiul Registrului Comerţului să se 
constate că firma si/sau emblema nu sunt diponibile, 
întrucát au fost înregistrate mai înainte de o altă 
societate. Corelare cu art.16 din O.U.G. nr.32/1997.  

Emeblema a fost supusă regimului 
juridic al firmei. 

 
37. Art.38 va avea următorul cuprins: 

“Art.38 - Dobánditorul cu orice titlu al unui fond de 
comerţ va putea să con-tinue activitatea sub firma 
anterioară, care cuprinde numele unui comerciant persoană 
fizică sau al unui asociat, cu acordul expres al titularului 
precedent sau al succesorilor săi în drepturi si cu obligaţia 
de menţionare în cuprinsul acelei firme a calităţii de 
succesor. 
    Păstrarea firmei precedente este per-misă societăţii pe 
acţiuni, în comandită pe actiuni sau societăţi cu răspundere 
limitată, fără cerinţa menţionării rapor-tului de succesiune. 

 

Nemodificat  

38.  
 
 
               ______________ 

La art.38 se introduce un alineat nou (3) cu următorul 
cuprins: 
“In cazul în care firma unei societăţi cu răspundere limitată 
cuprinde numele unuia sau mai multor asociaţi, dispoziţiile alin.1` 
rămán aplicabile.” 
 

Text nou – precizare utilă faţă de 
dispoziţiile alineatului precedent. 

39. La art.41 după lin.2, se introduc două alineate cu La art.41 după lin.2, se introduc două alineate cu următorul S-a completat textul art.41, 
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următorul cuprins: 

“Amenda prevăzută la alin.1 se aplică persoanelor 
vinovate de nevi-rarea în condiţiile art.11 a cotei din taxele 
datorate Oficiului Naţional al Registrului Comerţului si 
Ministerului Jusitiţiei sau de necomunicarea datelor 
prevăzute la art.9 alin.3. 
     Amenda prevăzută la alin.2 se aplică si reprezentanţilor 
societăţilor amendate potrivit dispoziţiilor acelui alineat. 

 

cuprins: 
“Amenda prevăzută la alin.1 se aplică, de asemenea, 

persoanelor vinovate de nevi-rarea în condiţiile art.11 a cotei din 
taxele datorate Oficiului Naţional al Registrului Comerţului si 
Ministerului Jusitiţiei sau de necomunicarea datelor prevăzute la 
art.9 alin.3. 
     Amenda prevăzută la alin.2 se aplică si reprezentanţilor 
societăţilor amendate potri-vit dispoziţiilor acelui alineat. 

 

precizándu-se sancţiuni pentru în-călcarea atribuţiilor 
legale si s-a adăugat cuvántul “de asemenea”. 

40. Art.42: Comercianţii care nu se con-formează 
obligatiilor prevăzute la art.26 vor fi obligaţi prin hotăráre 
judecăto-rească la plata unei amenzi civile de la 1.000 la 
5.000 lei. 

 

Art.42 va avea următorul cuprins: 
“Art.42 - Comercianţii care nu se con-formează obligaţiilor 

prevăzute în art.261 vor fi sanctionaţi prin hotăráre judecătorescă, 
cu amenda civilă prevăzută de art.41 alin.1, iar în caz de repetare 
a omisiunii, cu amenda prevăzută de art.41 alin.2.” 

S-a modificat art.42 din legea în 
vigoare. 

Armonizarea cu Directiva a I-a, 
nr.68/161/9.03.1968, art.6. 

41. Art.46: In cererile de înregistrare în registrul 
comerţului si în orice alte ce-reri adresate acestui registru 
se va indica persoana si adresa la care se vor comunica 
încheierile judecătorului de-legat sau alte acte si înştiinţări. 

 
 

Art.46 din proiect devine art.252 în varianta propusă de 
comisie. 

 

42. Art.47: Camerele de comerţ si in-dustrie au 
legitimare procesuală activă si pot interveni în orice proces 
privind înregistrări în registrul comerţului, interesul fiind 
prezumat si constánd în respectarea cerinţelor generale ale 
acti-vităţii comerciale. 

Cererile introduse de camerele de comerţ si industrie 
în temeiul prezentei legi nu sunt supuse taxei de timbrului 
si nici timbrului judiciar.” 

 

Art.47 din proiect devine art.253  în varianta propusă de 
comisie. 

 

43. Art.48 va avea următroul cuprins: 
“Art.48: Oficiul registrului comerţu-lui al 

municipiului Bucureşti devine Oficiul registrului 
comerţului al munici-piului Bucureşti si judeţul Ilfov. 

 

Art.48 va avea următorul cuprins: 
“Art.48: Camera de Comerţ si Industrie a Romániei si 

camerele de comerţ si industrie teritoriale vor asigura condiţiile 
necesare funcţionării sistemului informatic unitar al registrului 
comerţului. 

 

Pentru asigurarea unicităţii sis-
temului informatic al tuturor re-gistrelor comerţului 
din ţară, pre-cizarea textului în vigoare. 

44.  
 
 
              _____________ 

După art.48 se introduce art.481 care va avea următorul 
cuprins: 

“Art.481: Oficiul registrului comerţului al municipiului 
Bucureşti devine Oficiul Regis-trului Comerţului al municipiului 
Bucureşti si judeţul Ilfov. 

 

Textul consacră legislativ situaţia 
existentă aşa cum s-a desfăşurat timp de aproape 
şapte ani. In pre-zent toate societăţile de pe raza ac-
tualului judeţ Ilfov, sunt înmatri-culate la acest 
registru (reluat textul art.48 din proiect). 

 
45.  Art.49 si art.50 din legea în vigoare se abrogă. Textele nu mai sunt de actua-litate. 
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46. Art.II – Amenzile prevăzute de art.41, 42 si 45 se 
înzecesc. 

 

Art.II: Cuantumul amenzilor prevăzute de art.41 si art.45 se 
majorează după cum urmează: 

a) amenda prevăzută la art.41 alin.1 va fi de la 50.000 – 
500.000 lei; 

b) amenda prevăzută la art.41alin.2  va fi de la 100.000 – 
1.000.000 lei; 

c) amenda prevăzută la art.45 alin.1 va fi de la 1.000.000 – 
5.000.000 lei. 
 

Art.42 din proiect se elimină în-
trucát are alt conţinut în varianta comisiei si nu mai 
cuprinde un cuantum de amenzi. 

Corelare cu rata inflaţiei si sistemul 
general al amenzilor. 

47. Art.III – Cuvintele “sau filială” din art.23 alin.1,4 si 
5, art.24 alin.2 si art.34 se elimină. 

 
 
 

Art.III – se elimină. 
 

Aspectul a fost rezolvat n cadrul 
proiectului de lege. 

48. Art.IV – prezenta lege intră în vigoare în a 30-a zi de 
la data publicării în Monitorul Oficial. 

 

Art.IV devine art.III si va avea următorul cuprins: 
“Art.III – Prezenta lege intră în vigoare în a 30-a zi de la 

data publicării în Monitorul Oficial al Romániei, Partea I.” 
 

S-a precizat enumirea completă a 
Monitorului Oficial. 

49. Art.V – Legea nr.26/1990 privind registrul 
comerţului se va republica, dándu-se articolelor o nouă 
numero-tare; totodată, se vor schimba trimiterile la alte 
articole în conformitate cu noua numerotare. 

 

Art.V devine art.IV si va vea următorul cuprins: 
“Art.IV – Legea nr.26/1990 privind registrul comerţului, 

publicată în Monitorul Oficial al Romániei, partea I nr.121 din 7 
noiembrie 1990, cu modificările aduse prin prezenta lege, se va 
republica în Monitorul Oficial al Romániei, Partea I, dándu-se 
articolelor o nouă numerotare; totodată, se vor schimba trimiterile 
la alte articole în conformitate cu noua numerotare.” 

 

S-a precizat numărul si data 
Monitorului Oficial în care s-a publicat Legea 
nr.26/1990. 

 

 
 
 
 
 
 

PRESEDINTE, 
 

Dan Ioan Popescu 
 


