
 1

PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

 
 

COMISIA JURIDICĂ, 
DE DISCIPLINĂ ŞI IMUNITĂŢI 

 Bucureşti 17.11.1999 
Nr.208 

 
 
 
 
 

A V I Z  
asupra propunerii legislative pentru modificarea şi completarea  

Legii nr.26/1990, cu modificările şi completările din  
Legea nr.12/1998 şi Ordonanţa Guvernului nr.53/1998 

privind Registrul Comerţului.  
 
 
 
 

                         În conformitate cu prevederile art.86 din Regulamentul 
Camerei Deputaţilor, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a fost 
sesizată, spre dezbatere şi avizare, cu propunerea legislativă pentru 
modificarea şi completarea Legii nr.26/1990, cu modificările şi completările 
din Legea nr.12/1998 şi Ordonanţa Guvernului nr.53/1998 privind Registrul 
Comerţului, trimisă cu adresa nr.208 din 4 octombrie 1999, înregistrată sub 
nr.857/XVIII/11 din 5 octombrie  1999.   
  Potrivit prevederilor art.57 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, membrii Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi au examinat 
propunerea legislativă  menţionată mai sus, în şedinţa din 17 noiembrie 1999.  
  În urma examinării propunerii legislative, a avizului negativ al 
Consiliului Legislativ nr.1046/07.10.1999, precum şi a punctului de vedere al 
Guvernului, transmis cu adresa nr.8207/26.10.1999, membrii comisiei au 
constatat următoarele:  
  - soluţia legislativă privind trecerea  Oficiului Naţional al 
Registrului Comerţului de pe lângă Camera de Comerţ şi Industrie a 
României în subordinea Ministerului Finanţelor înfrânge unitatea de sistem 
consacrată de legislaţia în vigoare, exercitarea administraţiei publice în 
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domeniul finanţelor fiind incompatibilă cu activitatea de depozitare şi 
evidenţă specifică registrului comerţului;  
  - reglementarea actuală, potrivit căreia instituţia registrul 
comerţului este plasată “pe lângă”  asociaţia reprezentativă a comercianţilor, 
conferă acesteia un statut aparte, în sensul asigurării unei anumite autonomii 
funcţionale în raport cu celelalte autorităţi statale şi totodată, permite 
funcţionarea instituţiei “judecătorului delegat”  într-o deplină independenţă;  
  - plasarea instituţiei registrului comerţului pe lângă asociaţiile 
profesionale ale comercianţilor sau pe lângă tribunalele comerciale se practică 
în majoritatea statelor occidentale.   

          Faţă de cele de mai sus, constatând că reglementările propuse 
prin această iniţiativă legislativă sunt în contradicţie atât cu sistemul legislativ 
de bază din România, căt şi cu dispoziţiile din directivele comunitare în 
materie, membrii comisiei au hotârât, cu majoritate de voturi, să o respingă.   
  
  În raport de obiectul şi conţinutul său, ce vizează modificarea 
unei legi organice, propunerea legislativă  face parte din categoria legilor 
organice.    
 
 
 
 
 
 
 
 
                   PREŞEDINTE,                                         SECRETAR,  
            Emil Teodor Popescu                              Nicolae Grădinaru   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Red. Diaconu Dumitra   
        Consilier 

 


