
 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAȚILOR 

COMISIA PENTRU INDUSTRII ȘI SERVICII 
Tel: 021.316.03.43.      Fax: 021.315.34.01.      E-mail: cp03@cdep.ro 

 
                      București, 28.02.2023 

                   Nr.4c-3/35/2023 
      
 

AVIZ 

asupra Propunerii legislative pentru simplificarea şi debirocratizarea publicităţii legale a 
actelor, faptelor şi menţiunilor în registrul comerţului prin modificarea şi completarea unor 

acte normative cu incidenţă asupra înregistrării în registrul comerţului 

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

republicat, cu modificările și completările ulterioare, Comisia pentru industrii și servicii a fost 

sesizată pentru aviz, care va fi transmis Comisiei pentru politică economică, reformă şi privatizare 

și Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi care sunt sesizate în fond, cu Propunerea legislativă 

pentru simplificarea şi debirocratizarea publicităţii legale a actelor, faptelor şi menţiunilor în 

registrul comerţului prin modificarea şi completarea unor acte normative cu incidenţă asupra 

înregistrării în registrul comerţului, transmisă cu adresa nr. P.l.x.32/2023 din 01 februarie 2023, 

înregistrată la comisie sub nr.4c-3/35/2023 din 02  februarie 2023. 

  Consiliul Economic și Social, prin adresa nr. 6856/01.11.2022 avizează favorabil 

prezentul proiect de act normativ. 

  Consiliul Legislativ, cu avizul nr. 1226/10.11.2022, avizează negativ propunerea 

legislativă. 

            Guvernul nu susține adoptarea acestei inițiative legislative în forma prezentată.                      

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

ședința din 21 decembrie 2022. 

  Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea Legii societăţilor 

nr.31/1990, precum şi modificarea şi completarea Legii nr.265/2022, în vederea asigurării 

opozabilităţii tuturor actelor profesioniştilor în Buletinul electronic al registrului comerţului din 

perspectiva simplificării formalităţilor administrative de publicare în acord cu recomandările 

Comisiei Europene de simplificare şi accelerare a procedurilor legate de operarea unei afaceri, a 

reducerii termenului de efectuare a publicităţii, a reducerii costurilor de publicare, a instituirii 

posibilităţii de abonare/monitorizare pentru notificări privind publicările de interes, a facilitării 

accesului public şi general la informaţiile referitoare la constituirea şi funcţionarea comercianţilor a 

creşterii capacităţii instituţionale de interconectare cu alte sisteme electronice naţionale şi 

internaţionale aobţinerii unor rapoarte de interes privind activitatea unor firme, a semnării 

simona.tirzioru
Original



electronice a documentelor eliberate etc. Astfel, potrivit expunerii de motive, se preconizează 

înlocuirea sistemului actual de supra-publicitate cu asigurarea publicităţii legale şi opozabilităţii 

prin publicare în Buletinul Electronic al Registrului Comerţului. De asemenea, se înfiinţează 

Registrul de evidenţă a autorităţilor şi instituţiilor publice centrale şi locale, ţinut de Secretariatul 

General al Guvernului. 

                       Examinarea propunerii legislative a avut loc în ședința comisiei din 28 februarie 

2023. 

           În urma dezbaterilor și a opiniilor exprimate, membrii comisiei au hotărât, cu 

majoritate de voturi, avizarea negativă a propunerii legislative. 

Prin obiectul de reglementare și conținutul său propunerea legislativă face parte din 

categoria legilor organice. 

  În conformitate cu prevederile art.75 din Constituția României, republicată, și ale 

art.92 alin.(9) pct.2 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, cu modificările și 

completările ulterioare, Camera Deputaților este Cameră decizională. 
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Consilier parlamentar, Narcis-Ionel Rebedea 
 
 


