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Comisia juridica, de numiri, 

disciplind,imunitdpi si validdri 

Nr. XIX/342/08.03.2022

RAPORT
asupra Propunerii legislative privind registrul comer^ului

(L564/2021)

In conformitate cu prevederile art.70 din Regulamentul Senatului, republicat, cu 
modificarile ulterioare, prin adresa nr. L564/2021, din data de 20.12.2021, Comisia juridica, 
de numiri, disciplina, imunitat;i §i validari a fost sesizata de catre Biroul permanent al 
Senatului, in vederea dezbaterii ^i elaborarii raportului asupra Propunerii legislative 
privind registrul comerjulut initiata de senatori si deputati apartinand grupurilor 
parlamentare ale PNL, PSD, UDMR, USR si Minoritati.

Propunerea legislative are ca obiect de reglementare crearea cadrului legal prin care 
formalitatile pentru constituirea unei societati si inregistrarea unei sucursale se pot derula 
integral online, prin utilizarea mijloacelor de identificare electronica si a mijloacelor 
electronice de comunicare; accesul on-line la informatiile privind societatile europene; 
statutul registratorului comercial; degrevarea judecatorilor de sarcinile ce exced activitatii 
judiciare in ceea ce priveste organizatiile cu scop nepatrimonial care functioneaza conform 
Ordonantei nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii, inscrierea lor si inscrierea 
mentiunilor obligatorii legate de modificari de orice fel si lichidare putand fi preluate de 
registratorii comerciali; asigurarea de proceduri unitare pentru inregistrarea persoanelor 
juridice, a persoanelor fizice care desfasoara activitati economice si a organizatiilor fara scop 
lucrativ, pentru evidenta acestora si inregistrarea de mentiuni.

Conform Expunerii de Motive, initiatorii au avut in vedere "in continuarea demersurilor 
de simplificare a cadrului de reglementare incident la incepereo si pentru desfdsurarea unei 
afaceri, prin asigurarea disponibilitatii unor proceduri eficiente si adaptate provocdrilor 
economico-sociale ale globalizdrii care, cuplate cu servicii moderne de registrul comertului, sd 
permitd trecerea treptata la digitalizarea comunicdrii cu autoritdtile publice a tuturor 
categoriilor de operatori economici, prin prezenta lege se transpun solutiile digitale prevdzute 
de noua Directiva europeana in materia societdtilor 2019/1151 - Directiva (UE)2019/1151 a 
Parlamentului European si a Consiliului din 20 iunie 2019 de modificore a Directive! (UE) 
2017/1132, in ceea ce priveste utilizarea instrumentelor si a proceselor digitale in contextul
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dreptului societdtihr comerciale, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 1186 din 
11.07.2019 - si se propune o abordare unitara a procesului de mregistrare in registrul 
comertului. Astfel, legea reuneste in conpnutui sdu toate formalitatile si etapele care au ca 
finalitate inregistrarea in registrul comertului, dar si aspectele strans legate de procedura de 
inregistrare, cum ar fi noua organizare a competentei de solutionare a cererilor de inregistrare 
sau regimul de acces al publicului la datele privind profesionistii mregistrati in registrul 
comertului."

Consiliul Legislativ a analizat propunerea legislativa a transmis un aviz favorabil 
cu observatii si propuneri.

Consiliul Economic si Social a analizat propunerea legislativa si a transmis un aviz
nefavorabil.

Comisia pentru drepturile omului, egalitate de $anse, culte $i minorita^i, Comisia 
pentru comunicatii si tehnologia informatiei, Comisia pentru munca, familie si 
protectie sociala si Comisia economica, industrii $i servicii au analizat propunerea 
legislativa §i au transmis un avize favorabile.

In conformitate cu prevederile art.63, alin.fl] din Regulamentul Senatului, republicat, 
cu modificarile ulterioare, la dezbaterea proiectului in sedintele comisiei din 8 februarie 2022, 
1 martie 2022, 3 martie 2022 si 8 martie 2022 au participat reprezentantii Ministerului 
Justitiei - domnul secretar de stat George-Catalin Serban si domnul secretar de stat Nelu 
Ciobanu si consilierul de specialitate din cadrul Directiei Elaborare Acte Normative, doamna 
Claudia Rosianu precum si reprezentantii Ministerului Afacerilor Interne si ai Ministerului 
Finantelor.

Pe parcursul dezbaterilor, au fost analizate si preluate ca amendamente observatiile si 
propunerile senatorilor, ale Ministerului Justitiei si ale Consiliului Legislativ, care se regasesc 
in anexa la prezentul raport.

Ca urmare a propunerilor Ministerului Justitiei, s-a hotarat reglementarea, ca anexe la 
proiectul de lege, a procedurii de numire in functiile de director general, director general 
adjunct al Oficiului National al Registrului Comertului, de director si director adjunct al 
oficiilor registrului comertului si a procedurii de numire a registratorilor.

Membrii Comisiei juridice, de numiri, discipline, imunitafi ^i validari au hotarat sa 
adopte, cu majoritate de voturi ale senatorilor prezenti, un raport de admitere cu 
amendamente admise.

Amendamentele admise se regasesc in anexa, parte integrants a prezentului raport, iar 
competen^a de dezbatere pentru acestea, in calitate de Camera decizionala, apar^ine Camerei 
Deputa^ilor.

Comisia juridica, de numiri, discipline, imunita(i $i validari supune spre dezbatere 
§i adoptare, Plenului Senatului, raportul de admitere, cu amendamente admise, §i 
propunerea legislativa.

Prin con^inutul sau normativ, proiectul de lege face parte din categoria legilor organice 
si urmeaza a fi adoptat in conformitate cu prevederile art.76 alin.(l} din Constitu^ia Romaniei, 
republicata.
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Potrivit prevederilor art.75 alin.(l] din Constitu^ia Romaniei, republicata, §i ale art.92 
alin.[7) pet. 2 din Regulamentul Senatului, in vigoare, cu privire la propunerea legislativa 
L564/2021, Senatul este prima Camera sesizata.

A

Presediht Secretar
Senator Laura-Mihaela FIJLGEANI/-MOAGHERVltana SCMTEISenator L

Redactat, consilier parlamentar Raluca Cremenescu
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Anexa la Raportul nr. XIX/342/08.03.2022

Amendamente admise
la Propunerea legislativa privind reglstrul comer^ului 

L564/2021

Nr.
crt.

Propunerea legislativa prlvind registrul 
comertului 
L564/2021

Amendamente admise Motivare/Precizare

1. Titlu:
„Lege privind registrul comer^ului”

Titlu:
Justificore:
modificarea

Propunem 
titiuiui

proiectului de /ege pentru 
respectorea normelor de 
tehnica legislativa, avand in 
vedere ca reglementarea 
vizeaza 5/ modificarea si 
completarea unor acte 
normative, pe langa corpusul 
principal de norme ce au ca 

reglementarea 
registrului comertului.

„Lege privind 
modificarea si completarea altor acte normative 
cu incident^ asupra Tnregistrarii Tn registrul 
comerTului”

registrul comeiTului ^i pentru

obiect

Amendament al Comisiei 
adoptat cu unanimitate de 
voturi ale membrilor
prezenti.

2. Amendament al Comisiei 
adoptat cu unanimitate de 
voturi ale membrilor 
prezenti.

Art.1 - Prezenta lege reglementeaza: 
a) procedura de inregistrare in registrul 
comertului 
registratorului de registrul comertului

La articolul 1, litera a se modifica si va avea 
urmatorul cuprins:
Art.l - Prezenta lege reglementeaza: 
a] procedura de inregistrare in registrul

baza controluluim
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Nr,
crt.

Motivare/PrecizarePropunerea legisiativa privind registrul 
comertulul 
L564/2021

Amendamente admise

sau, dupa caz, in baza hotararii instantei 
judecatoresti;
b) statutui registratorului de registrul 
comertului, numit m continuare 
registrator;
c) modul de organizare si functionare a 
Oficiului National al Registrului 
Comertului, denumit m continuare ONRC,

comertului pe baza controlului registratoruiui de 
registrul comertului sau, dupa caz, in baza 
hotararii instantei judecatoresti;
b) nemodificat
c) nemodificat

si a oficiilor registrului comertului de pe 
langa tribunale, denumite in continuare 
oficiile registrului comertului.
Art. 3 - In sensul prezentei legi, termenii 
si expresiile au urmatoarea semnifica^ie:

se modified ^i va avea urmatorul3. Articolul 3 
cuprins:
Art. 3.
(1)Tn sensul prezentei legi, termenii expresiile 
de mai jos au urmatoarea semnifica^ie:

Justificare: 
modificarea de/in/fiei (prin 
amendarea preambulului 
eliminarea literei f)) pentru 
dreumstanfierea sferei sale 
de aplicare la operapunile 
care vizeaza registrul 
comer^ului^i care sunt 
supuse controlului realizat 
de registrator, declararea 
beneficiarului real la 
nefiind o formalitate supusa 
acestui control.

Propunem

i.eonstituire - intregul proces de infiintare 
a unei persoane juridice, potrivit legii, 
inclusivincheierea actului constitutiv si 
toate etapele 
inregistrarea 
comertului;

1. Nemodificat.

pentru
inregistrul

necesare
acesteia
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Nr.
crt.

Motivare/PrecizarePropunerea legislativa privind registrul 
comertului 
L564/2021

Amendamente admise

Amendament al Comisiei 
adoptat cu unanimitate de 
voturi ale membrilor
prezenti.

2. mregistrare - orice operap’une de 
Tnscriere in registrul comer^ului^i-w-aUe 
registre ^inute de ONRC, cuphnzand:

a) Tnmatricularea Tn registrul
comertului a persoanelor juridice supuse, 
potrivit legii, acestei obliga^ii;

b) mregistrarea, in registrul
comertului, Tnainte de inceperea 
activitatii economice, a persoanelor 
fizice autorizate, Tntreprinderilor
individuale $i familiale;

c) inregistrarea in registrul comertului, 
inainte de Tnceperea activitatii 
economice, a sucursalelor persoanelor 
juridice romane sau straine supuse, 
potrivit legii, acestei obliga^ii;

d) inscrierea de mentiuni Tn registrul 
comertului cu privire la actele ^i faptele 
pentru care legea prevede aceasta 
obligatie, Tnscrierea de men^iuni cu 
privire la depunerea de acte, Tnscrierea 
de mentiuni privind depunerea 
declarariilor-tip pe proprie raspundere cu 
privire la Tndeplinirea conditiilor de 
funcrionare si a datelor cuprinse Tn

4. La articolul 3, alineatul (1),punctul 2 se modifica 
va avea urmatorul cuprins:

2.inresistrare - orice opera^iune de Tnscriere Tn 
registrul comer^ului, cuprinzand:

a) Tnmatricularea Tn registrul comertului a 
persoanelor juridice supuse, potrivit legii, 
acestei obliga^ii;

b) Tnregistrarea, Tn registrul comertului,
Tnainte de Tnceperea activitatii economice, 
a persoanelor fizice autorizate,
Tntreprinderilor individuale ^i familiale;

c) Tnregistrarea Tn registrul comertului,
Tnainte de Tnceperea activitatii economice, 
a sucursalelor persoanelor juridice romane 
sau straine supuse, potrivit legii, acestei 
obliga^ii;

d) Tnscrierea de men^iuni Tn registrul 
comertului cu privire la actele 51 faptele 
pentru care legea prevede aceasta 
obligate, Tnscrierea de menUuni cu privire 
la depunerea de acte, Tnscrierea de 
mentiuni privind depunerea declara^ilor* 
tip pe proprie raspundere cu privire la 
Tndeplinirea conditiilor de functionare ^i a

______datelor cuprinse Tn acestea;_____________

Amendament al Comisiei 
adoptat cu unanimitate de 
voturi ale membrilor 
prezenri.
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Nr.
crt.

Motivare/PrecizarePropunerea legislativa privind registrul 
comertului 
L564/2021

Amendamente admise

e) Tnscrierea in registrul comer^ului a unor 
operatiuniprevazute de lege, comunicate 
de autoritatea sau institutia publica 
competenta;

acestea;
e) Tnscrierea in registrul comertului a 

unor operatiuniprevazute de lege, 
comunicate de autoritatea sau institutia 
publica competenta;

—f) inscrierea) in Registrul benefiGiariloF
reali>—de—men|iuni—eu—privire—la
beneficiarii-reaU-ai persoanelor juridice,
petHvit—l=egH—Rf-—129/2019—pentru
prevenirea $i combaterea-spalarii banilor
^ifinan^arii—terorismului>—precum—^
pentru modificarea completarea unor
aete—normative}—gu—modificarile—^
Gompletarile ulterioare; 

5, Justificare: Avand in vedere3. procedure de constituire online - 
procedura de constituire a unei 
societa^ipriR-servicii online dedicate;

La articolul 3, alineatul (1),punctul 3 se modified 
^i va avea urmatorul cuprins: ca proiectul are ca obiect 

transpunerea Directive} (UE) 
consideram 

folosirea 
acesteia

3. procedure de constituire online - procedura de 
constituire a unei societap'Tn care Tncheierea 
actului constitutiv §1 Tnregistrarea Tn registrul 
comertului se deruleaza integral prin mijloace 
electronice;”

2019/1151,
necesara
terminologiei 
C'mijloace electronice, in 
loc de servicii online
dedicate" - Art. I pet. 4 din 

Digitalizare 
2019/1151 referitor la
modificarea art, 13a pet. 3 
din Directive Societati 
2017/1132)____________ ’

Directive
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Nr.
crt.

Propunerea legislativa phvind registrul 
comertului 
L564/2021

Amendamente admise Motivare/Precizare

Amendament al Comisiei 
adoptat cu unanimitate de 
voturi ale membrilor
prezenti.

6. 4. solicitant - profesionistul, in sensul art. 
3 din Codul civil, persoana fizica sau 
persoana juridica, supusa obligatiei de 
inregistrare in registrul comertului sau 
persoana interesata sa inregistreze un act 
sau fapt in registrul comertului sau in alte 
registre tinute de ONRC, precum si, dupa 
caz, persoana care solicits prestarea unui 
serviciu de catre ONRC sau de catre 
oficiile registrului comertului;

Amendament al Comisiei 
adoptat cu unanimitate de 
voturi ale membrilor 
prezenti.

La articolul 3, alineatul (1), punctui 4 se 
modified ^i va avea urmatorul cuprins:

4. solicitant - profesionistul, in sensul art. 3 din 
Legea nr.287/2009 privind Codul civil, 
republicata, cu modificarile ulterioare, persoana 
fizica sau juridica, supusa obligatiei de 
inregistrare in registrul comertului sau persoana 
interesata sa inregistreze un act sau fapt in 
registrul comertului sau in alte registre tihute de 
ONRC, precum si, dupa caz, persoana care solicits 
prestarea unui serviciu de catre ONRC sau de catre 
oficiile registrului comertului;

7. 5. imputernidt 
salarizat in cadrul profesionistului
persoana juridica, avocatul imputernicit 
cu imputernicire avoca^iala, persoana 
Tmputernicita cu procura speciala sau 
generala, in forma autentica, sa
semneze/sa depuna cereri, in numele 
profesionistului, alte persoane fizice
salarizate in cadrul profesionistului
persoana juridica Tmputernicite pentru

consilierul juridic La articolul 3, alineatul (1),punctui 5 se modified 
^i va avea urmatorul cuprins:

Amendament al Comisiei 
adoptat cu unanimitate de 
voturi ale membrilor 
prezen^i.5. imputernidt - consilierul juridic salariat Tn 

cadrul persoanei juridice, persoanei fizice 
autorizate, Tntreprinderii individuale sau 
familiale, avocatul Tmputernicit cu Tmputernicire 
avoca^iala, persoana Tmputernicita, cu procura 
speciala sau generala, Tn forma autentica, sa 
semneze $i/sau sa depuna cereri Tn numele
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Nr.
crt.

Motivare/PrecizarePropunerea legislativa privind registrul 
comertului 
L564/2021

Amendamente admise

depunerea de cereri la registrul 
comertului;

persoanei fizice sau juridice, alte persoane fizice 
salariate in cadrul persoanei juridice, persoanei 
fizice autonzate, Tntreprinderii individuate sau 
familiale Tmputernicite pentru depunerea de 
cereri sau pentru ridicarea de documente la 
registrul comertului.

Justificare: se propun completari pentru
includerea categoriilor de profesioni^ti, 
inregistra(i in registrul comerfului, care 
relafioneaza cu acesta prin imputernicit.

8. 6. reprezentantul legal - persoana care, 
potrivit legii, in calitate de organ sau de 
membru al acestui organ, reprezinta 
profesionistul persoana juridica in 
raporturile cu tertii si Tn justitie, 
respectiv
juridice pentru sucursala 
precum ^i reprezentantul intreprinderii 
familiale, care, Tntr-una dintre aceste 
calitati, este inregistrat m registrul 
comertului;

Justificare: Pentru a folosi o 
terminologie unitara in 
cuprinsul 
propus a fi un act normativ 
codificator, cu rol de 
uniformizare legislativa: 
„reprezentant" 
societar, spre deosebire de 
„imputernicit" - consilierul 
juridic salarizat, avocatul 
fmputernicit 
imputernicire avocatiala, 
persoana fmputernicita, cu 
procure speciald sau 
generala, sa semneze ^i/sau 
so depuna cereri in numele 
persoanei fizice sau 
juridice, alte persoane

La articolut 3, alineatul (1), punctul 6 se 
modified ^i va avea urmatorul cuprins:
6. reprezentantul legal ■ persoana care, potrivit 
legii, in calitate de organ sau de membru al 
acestui organ, reprezinta profesionistul persoana 
juridica Tn raporturile cu tertii $i Tn justitie, 
respectiv reprezentantul persoanei juridice care 
se ocupa nemijlocit de activita^ile sucursalei, 
precum ^i reprezentantul Tntreprinderii familiale, 
care, Tntr-una dintre aceste calitati, este 
TnregistratTn registrul comertului;

proiectului,

Tmputernicitul persoanei
acesteia. organ

cu
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Nr.
crt.

Propunerea legislativa phvind registrul 
comertului 
L564/2021

Amendamente admise Motivare/Precizare

fizice solahzate in cadrul 
juhdice, 

persoanei fizice autorizate, 
mtreprinderii individuale 
sou familiale imputernicite 
pentru depunerea de acte.

persoanei

Amendament al Comisiei 
adoptat cu unanimitate de 
voturi ale membrilor
prezenti.

9. Inlocuire semnului '7 ” cuLa articolul 3, ahneatul (1), punctul 6 se 
modified ^1 va avea urmatorul cuphns:
T.biroul unic 
registrului comertului, la care se depun cererile de 
Tnregistrare, declaratiile-tip pe proprie raspundere 
cu privire la indeplinirea conditiilor de functionare 
sau desfa^urare a activita^ii ^i, dupa caz, alte 
documente sau cereri;

„sau’\
7. biroul unic - structure in cadrul 
oficiului registrului comertului, la care se 
depuncererile de Tnregistrare, 
declaratiile-tip pe proprie raspundere cu 
privire la Tndeplinirea conditiilor de 
functionare/desfasurare a activitatii ^i, 
dupa caz, alte documente/cereri;
8. Tnregistrare fiscala - luarea in evident 
organelor fiscale a profesionistilor supusi 
obligatiei de Tnregistrare Tn 
registrulcomer^ului, prin atribuirea 
codului unic de Tnregistrare. 

structura Tn cadrul oficiului
Amendament al Comisiei 
adoptat cu unanimitate de 
voturi ale membrilor 
prezenri.

8. nemodificat.

10 9. starea profesionistului ■ informatie Justificare: Din ra^iuni deLa articolul 3, alineatui (1), punctul 9 se
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Nr.
crt.

Motivare/PrecizarePropunerea iegislativa privind registrul 
comertului 
L564/2021

Amendamente admise

fjcoerenffl
conceptul

care reflect! diferitele etape ale 
existentei unui profesionist, persoana 
fizica sau juridica, supus obligatiei de 
inregistrare Tn registrul comertului: in 
func^iune, dizolvata, in reorganizare, in 
lichidare, Tn insolven^^a, Tn faliment, Tn 
Tntrerupere temporara a activita^ii, 
radiata si alte asemenea informapi 
prevazute de lege;

simptificare 
terminolosica, 
definit se propune a fi cel 
de „stare".

modified si va avea urmatorul cuphns:

S.starea - informatie care reflect! diferitele 
etape ale existentei unui profesionist, persoan! 
fizic! sau juridic!, supus obligatiei de Tnregistrare 
Tn registrul comertului: Tn func^iune, dizolvat!, Tn 
reorganizare, Tn lichidare, Tn insolvent!, Tn 
faliment, Tn Tntrerupere temporar! a activit!Tii, 
radiat! si alte asemenea informatii prev!zute de 
lege;

Amendament al Comisiei 
adoptat cu unanimitate de 
voturi ale membrilor 
prezenti.

Amendament al Comisiei 
adoptat cu unanimitate de 
voturi ale membrilor 
prezen^i.

10. firma este denumirea sub care 
profesionistul care are obligatia de 
Tnregistrare Tn registrul comertului Tsi 
desf!5oar! activitatea si sub care 
semneaz!;

La articoiul 3, alineatul (1), punctul 10 se 
modific! ^i va avea urmatorul cuprins:
10. firma este denumirea sub care profesionistul 
ce are obligatia de Tnregistrare Tn registrul 
comertului Tsi desf!$oar! activitatea ^i sub care 
semneaz!;
11. Nemodificat.

11

11. act constitutiv - documentul prin 
care se constituie persoana juridic! ^i 
care desemneaz! atat Tnscrisul unic, cat 
si contractul de societate ^i/sau statutul;
12. autorizarea function!rii - asumarea, 
de c!tre solicitant, a responsabilit!tii 
privind
activit!tilor declarate prin depunerea 
declaratiei'tip pe propria r!spundere;

12. Nemodificat.
desf!5ur!riilegalitatea

Justificare: completare
propusa pentru clahtatea 
ipotezei

13. formular-tip de act constitutiv - 
model de act constitutiv ce cuprinde un

La articolul 3, alineatul (1), punctul 13 se 
modific! ^i va avea urmatorul cuprins:

12

normative,
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Nr.
crt.

Motivare/PrecizareAmendamente admisePropunerea (egislativa privind registrul 
comertulul 
L564/2021

condi^iHe pentru utilizarea
utilizarea formularului-tip 
de act constitutiv prevazut 
de Directive Digitalizare 
fiind prevazute in aceasta 
/ege.

13.formular-tip de act constitutiv - model de act 
constitutiv ce cuprinde un set predefinit de clauze 
si care se poate utiliza in procedura de constituire 
online a societatilor, precum $i in procedura de 
inregistrare a societatilor Tn registrul comertului, 
m conformitate cu prevederile prezentei legi;

set predefinit de clauze si care se poate 
utiliza tn procedura de constituire online 
a societatilor, precum $i Tn procedura de 
Tnregistrare a societatilor in registrul 
comertului;

Amendament al Comisiei 
adoptat cu unanimitate de 
voturi ale membrilor
prezenti.
Amendament al Comisiei
adoptat cu unanimitate de 
voturi ale membrilor 
prezen^i.

14. formular-tip • model de cerereri ^i de 
alte documente utilizate Tn procedura de 
Tnregistrare Tnregistraresi autorizare a 
func^ionarii/desfa^urarii activitatii.

La articolul 3, alineatul (1), punctul 14 se 
modifica va avea urmatorul cuprins:

13

14. formular-tip 
document utilizatTn procedura de Tnregistrare si 
autorizare a functionarii saudesfa$urarii activitatii.

model de cerere sau alt

Justificare:
Pentru transpunerea art. I 
pet. 4 din Directive 
Disitaiizare referitor la art. 
13b olin. (1) lit. a) din 
Directive Societafi.

15. semnatura electronica calificata - 
semnatura electronica Tn sensul art.3 
pet. 12 din Regulamentul (UE) nr. 
910/2014, care se bazeaza pe un 
certificat calificat pentru semnatura 
electronica emis de un prestator de 
servicii de Tncredere calificat inclus Tn 
lista publicata de Comisia European! Tn 
conformitate cu art. 9 din Regulamentul 
(UE) nr. 910/2014, ^i care se utilizeaza 
Tn procedura de constituire online, 
precum si de Tnregistrare prin mijloace

La articolul 3, alineatul (1), punctul 15 se 
modifica va avea urmatorul cuprins:

14

15. semnatura electronica calificata - semnatura 
electronica Tn sensul art. 3 pet. 12 din 
Regulamentul (UE) nr. 910/2014 al Parlamentului 
European ^i al ConsiMului din 23iulie 2014 
privind identificarea electronica ^i serviciile de 
Tncredere pentru tranzac^iile electronice pe 
pia^a interna ^i de abrogare a Directivei 
1999/93/CE, bazata pe un certificat calificat emis 
de un prestator de servicii de Tncredere calificat

9



Nr,
crt.

Motivare/PrecizareAmendamente admisePropunerea legislativa privind registrul 
comertutui 
L564/2021

electronice; din Romania sau din alt stat membru al Uniunii 
Europene, inclus in lista publicata de Comisia 
Europeana in conformitate cu art. 9 din acela^i 
regulament, si care se utilizeaza in procedura de 
constituire online, precum ^i de Tnregistrare prin 
mijloace electronice $i de furnizare de informa^ii 
sau documente din registrul comer^ului sau din 
alte registre ^inute de ONRC;

Amendament al Comisiei 
adoptat cu unanimitate de 
voturi ale membrilor 
prezen^i.

La articolul 3, alineatui (1),dupa punctui 15, se 
introduce punctui IS^cu urmatorul cuprins: 
15’. sisitiu electronic calificat 
electronic avansat, in sensul art. 3 pet. 27 din 
Regulamentul (UE) nr, 910/2014, care este creat 
de un dispozitiv de creare a sigiliilor electronice 
calificat $i care se bazeaza pe un certificat 
calificat pentru sigiliile electronice fi care se 
utilizeaza Tn procedura de constituire online, 
precum ^i de Tnregistrare prin mijloace 
electronice
informa^ii/documente din registrul comer^ului 
sau din alte registre tinute de ONRC sau din 
Buletinul Electronic al Registrului Comertului;”

Justificare:Penfru 
identificarea mijloacelor de 
identificare utilizate de 

registrului 
comer^ului in procedurile 
online.

15.

sigiliul
oficiile

Amendament al Comisiei 
adoptat cu unanimitate de 
voturi ale membrilor 
prezenti.

deV de furnizare

16, 16. mijloace electronice - echipamente 
electronice utilizate pentru prelucrarea, 
inclusiv compresia digitala, 51 stocarea 
datelor, prin care informaTia este trimisa

La articolul 3, alineatui (1), punctui 16 se 
modified ^i va avea urmatorul cuprins: Justificare:

Pentru transpunerea art. I 
pet. 4 din DirectiveIS.miJlooce electronice • echipamente electronice

10



Nr.
crt.

Motivare/PrecizarePropunerea legislativa privind registrul 
comertului 
L564/2021

Amendamente admise

la origine 51 primita la destina^ie. Digitalizare refehtor la art. 
13a pet. 3 din Directiva 
Societa^i.

utilizate pentru prelucrarea, inclusiv compresia 
digitala, 51 stocarea datelor, prin care informa^ia 
este trimisa la origine, directionata 51 primita la 
destinatie, respectiv, po^ta electronica si portalul 
de servicii online al ONRC. Digitalizare

definitia
Directiva 
prevede 
mijloacelor electronice, dar 
^i obligatia statelor 
membre de a stabili care
sunt mijloacele utilizate in 
relatia cu ONRC din gama 
larga a mijloacelor 
electronice. Mai jos, citom 
textul relevant din 
Directiva ce trebuie 
transpus: „Art. I pet. A din 

Digitalizare 
referitor la art. 13a pet. 3 
din Directiva Societa^i:

electronice” 
echipamente 

electronice utilizate pentru 
prelucrarea, 
compresia digitala, ^i 
sfocoreo datelor, prin care 
informatia este trimisa la 
origine primita la
destinatie, respective 
informatie fiind integral 
transmisa, direefionata ^i

0

Directiva

„miJloace
mseamna

inclusiv

11
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crt.

Propunerea legislativa phvind reglstrul 
comertulul 
L564/2021

Motivare/PrecizareAmendamente admise

receptionata wtr-un mod 
care urmeaza sa fie 
stabilit de catre statele 
membre;

Amendament al Comisiei 
adoptat cu unanimitate de 
voturi ale membhlor 
prezenti.

17. La articolul 3, alineatui (1),dupa punctui 16, se 
Introduce punctui 17,cu urmatorul cuprins:

Amendament al Comisiei 
adoptat cu unanimitate de 
voturi ale membrilor 
prezenti.

17. fondul de comerf- ansambiul bunurilor 
mobile fi mobile, corporate $i necorporale - 
marci, firme, embleme, brevete de inven^ii, vad 
comercial utilizate de un operator economic 
in vederea desfa^urarii activitafii sale si a 
atragerii si menfinerii clientelei.

Justificare: 
transpunerea 
Digitalizare, care pentru 
definirea mijloacelor de 
identificare electronica face 
trimitere la Regulamentul

Pentru
Directive!

18. La articolul (3), se introduce un alineat nou, alin. 
(2), cu urmatorul cuprins:
„(2) Tn cadrul prezentei legi, sintagmele „mijloc 
de identificare electronica**, „sistem de 
identificare electronica’* au in^etesul prevazut 
la art. 3 pet. 2 pet. 4 din Regulamentut (UE)

12
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crt.

Motivare/PrecizareAmendamente admisePropunerea legislativa privind registrul 
comertulul 
L564/2021

(UE) 910I20U, norma direct
aplicabila si, deci la care se 
poate face direct trimitere 
si intr-o norma nationala. 
(art. I pet. 4 din Directiva 
Digitolizare referitor la art. 
13 a pet. 1 ^i 2 din Directiva 
Societati).

nr. 910/2014.”

Amendament al Comisiei 
adoptat cu unanimitate de 
voturi ale membrilor
prezenti.

La articolul 4, alineatul 2 se modifica va avea 
urmatorul cuphns:

Justificare:
Pentru

19. Art. 4....
(2) Sunt exceptatl de la apUcarea alin><1)
profesionistii a caror organizare, 
functionare si evidenta este reglementata 
prin acte normative speciale, care nu 
prevad obliga^ia Tnregistrarii in registrul 
comertului.

claritatea 
reglementarii, avand in 
vedere ca alin.(l) nu 
instituie obligatia de 
inregistrare tn registrul 
comertului, ci enumera 
entitdtile 
fnregistreaza in acest 
registru, or alin. (2) nu 
instituie o exceptie de la 
alin.(l), ci de la obligatia de 
inregistrare in registrul 
comertului.______________

„(2) Nu sunt supu^i obliga^iei de Tnregistrare Tn 
registrul comet^ului profesioni§tii a caror 
organizare, func^ionare ^i evidence sunt 
reglementate prin acte normative speciale care nu 
prevad aceasta obligatie de Tnregistrare.” secare

13



Nr.
crt.

Motivare/PrecizareAmendamente admisePropunerea legislativa privind registrul 
comertului 
L564/2021

Amendament al Comisiei 
adoptat cu unanimitate de 
voturi ale membrilor
prezenti.
Amendament al Comisiei20. Art. 5
adoptat cu unanimitate de 
voturi ale membrilor 
prezenti-

... (3) Data inregistrarii Tn registrul 
comertului este data la care inregistrarea 
a fost efectiv operata Tn acest registru.

La articolul 5, alineatul (3) se elimina.

La articolul 6, alineatul 2 se modifica si va avea 
urmatorul cuprins:

21. Art. 6- (1) Registrulcomertuluiestetinut 
de ONRC, in sistem informatic, 
iarinregistrarea in registrulcomertuluisi in 
alteregistretinute de ONRC se efectueaza 
electronic.
(2) Activitatea ONRC estesustinuta de un 
centru de date principal si de un centru 
de date secundar, la o distanta 
rezonabila
vederetehnicdecentrul de date principal, 
ambelelocalizate pe teritoriulRomaniei.

Art. 6 - (2) Activitatea ONRC este sustinuta de 
un centru de date principal ^i de un centru de 
date secundar, ambele locatizate pe teritoriul 
Romaniei.”

Amendament al Comisiei 
adoptat cu unanimitate de 
voturi ale membrilor 
prezenti.

din depunct

Amendament al Comisiei 
adoptat cu unanimitate de 
voturi ale membrilor 
prezenU.

La articolul 8, alineatul 2 se modifica ^i va avea 
urmatorul cuprins:
(2) Documentele prevazute la alin. (1) se 
arhiveaza de ONRC sau, dupa caz, de oficiile 
registrului comertului si in forma electronica, 
intr-un format care permite citirea ^i cautarea pe 
calculator sau sub forma de date structurate.

22. Art. 8
(2) Documentele prevazute la alin. (1) se 
arhiveaza de Oficiul National al 
Registrului Comertului sau, dupa caz, de 
structurile teritoriale ale acestuia ?i in 
forma electronica, intr-un format care 
permite citirea si cautarea pe calculator 
sau sub forma de date structurate.

La articolul 8, alineatul 4 se modified si va avea 
urmatorul cuprins:_________________________

23. Art. 8
Justificare: Pentru

14
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crt.

Motivare/PrecizareAmendamente admisePropunerea legislativa prlvind registrul 
comertului 
L564/2021

asisurarea 
prevedehior art. 1 pet. 6 
7 din Directiva Disitalizare, 
referitoare la art. 16 alin. 
(2) teza finala art. 16a 
alin. (1) teza finala din 
Directiva Societa^i.

transpunerii„(4) Prin derogate de la prevederile alin. (3), 
documentele depuse pe suport de hartie inainte 
de data de 31 decembrie 2006, inclusiv, se 
convertesc Tn format electronic de catre ONRC 
oficiile registrului comertului la primirea unei 
cereri de inregistrare sau a unei solicitari de 
eliberare a unor copii sau copii certificate ale 
acelor documente, transmisa prin mijloace 
electronice.”

(4) Prin derogare de la prevederile alin. 
(3), documentele depuse pe suport de 
hartie Tnainte de 31 decembrie 2006 se 
convertesc in format electronic de catre 
ONRC si oficiile registrului comertului la 
primirea unei solicitari de eliberare prin 
mijloace electronice a unor copii sau 
copii certificate ale acelor documente.

Amendament al Comisiei 
adoptat cu unanimitate de 
voturi ale membrilor
prezenti.
Justificare: pentru corelare 
cu art. 4 care prevede, 
exhaustiv, lista entitatilor 
ce fac obiectul fnregistrarii 
tn registrul comertului. 
Alte categorii de entitati, 
care nu au activitate 
comerciala, nu fac obiectul 
tnscrierii tn registrul 
comertului, ci, eventual, a 
unui alt registru, gestionat 
de autoritatea publico 
desemnata tn acest scop.

La articolul 9, alineatul (2) se modifica ^i va 
avea urmatorul cuprins:
(2) Sistemul de interconectare a registrelor 
comertului este constituit din registrele 
comertului din statele membre ale Uniunii 
Europene si din platforma centrala europeana. La 
nivel european, punctul de acces electronic la 
sistemul de interconectare este portalul european 
e*Justirie. La nivel national, punctul de acces de 
interconectare a registrelor comertului este 
registrul comertului, la nivel central.

24. Art.9
(2) Sistemul de interconectare a 
registrelor comertului este constituit din 
registrele comer^ului din statele membre 
ale Uniunii Europene $1 platforma 
centrala europeana. La nivel european, 
punctul de acces electronic la sistemul 
de interconectare este portalul european 
e-Justitie. La nivel national, punctul de 
acces de interconectare a registrelor 
comertului este registrul comertului, la 
nivel central.

Amendament al Comisiei 
adoptat cu unanimitate de

15
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Motivare/PrecizarePropunerea legislativa phvind registrul 
comertului 
L564/2021

Amendamente admise

voturi ale membrilor
prezenti.

La articolul 9, alineatui (3) se modifica va 
avea urmatorul cuprins:
„{3) Prin sistemul de interconectare a registrelor 
comertului, registrul comer^ului pune la dispozi^ia 
publicului documentele ^i informatiile referitoare 
la profesioni^tii Tnregistrati Tn registrul 
comertului.”

Amendament al Comisiei25. Art. 9. ...
(3) Prin sistemul de interconectare a 
registrelor
comertului pune la dispozitia publicului 
documentele si informatiile referitoare la 
profesioni^tii Tnregistrati Tn registrul 
comertului sau> dupa caz> alte categorii 
4e—persoane—Tnregistrate—Tn—registrul
comertului.

adoptat cu unanimitate de 
voturi ale membrilor 
prezenti.

comer^ului, registrul

InArt. 10 - Pentru identificare, inclusiv Tn 
comunicarea dintre registrele comertului 
din statele membre prin sistemul de 
interconectare, profesioni^tii Tnregistrati 
Tn registrul comertului au si un 
identificator unic la nivel european-EUID, 
a carui structura este aprobata prin ordin 
al ministrului justitiei.

Articolul 10 se modifica ^i va avea urmatorul 
cuprins:
Art. 10

26. tot
proiectul,/dentj/jcotoru/ 
unic la nivel European se va 
inlocui cu EUID.

Pentru identificare, inclusiv Tn
comunicarea dintre registrele comertului din 
statele membre prin sistemul de interconectare, 
profesionistii Tnregistrati Tn registrul comertului au 
si un identificator unic la nivel European, denumit 
Tn continuare EUID, a carui structura este 
aprobata prin ordin al ministrului justitiei.

Amendament al Comisiei 
adoptat cu unanimitate de 
voturi ale membrilor 
prezenti.

27. La articolul 11, alineatui (3) se modifica $i va 
avea urmatorul cuprins:
„(3) Oficiul registrului comertului elibereaza prin 
mijloace electronice documentele prevazute la 
alin.{1) Tn forma electronica, semnate cu 
semnatura electronica calificata sau, dupa caz, cu 
sigiliul electronic calificat ori pe suport hartie, la 
sediul ONRC si al oficiilor registrului comertului, 
sau prin servicii de po$ta sau curierat.”__________

Art. 11.
Justificare: 
precizarea tipului de sisiliu 
electronic utilizat in 
procedurile online.

pentru
(3) Oficiul registrului comertului 
elibereaza prin mijloace electronice 
documentele prevazute la alin.(l) Tn 
forma electronica, semnate cu semnatura 
electronica calificata sau, dupa caz, cu 
sigiliul electronic, ori pe suport hartie, la 
sediul ONRC si al oficiilor registrului

Amendament al Comisiei 
adoptat cu unanimitate de
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voturi ale membrilor
prezenti.

comertului, sau prin servicii de posta sau 
curierat.

Pentru
Directive!

Justificare:
transpunerea 
Disitalizare (art. I pet. 7 din 

Digitalizare 
referitor la art. 16a alin.(3) 
din Directiva Societati).

La articolul 11,alineatele (4), (5), (6) 51 (9) se 
modifica 51 vor avea urmatorul cuprins:

28. Art. 11 -

(4) Copiile in format electronic si cele pe 
suport hartie sunt certificate pentru 
conformitate. La cerere, se pot elibera 51 
copii fara formalitatea certificarii.

Directiva„(4) Copiile sunt certificate pentru conformitate. 
Cele in format electronic sunt certificate prin 
aplicarea semnaturii electronice. La cerere, se pot 
elibera $i copii fara formalitatea certificarii.

(5) Copii in format electronic ale 
documentor si informatiile prevazute la 
alin. (1) se pun la dispozitia publicului ^i’ 
prin sistemul de interconectare a 
registrelor comertului.
(6) Documentele primite, respectiv 
transmise pe cale electronica se 
gestioneaza ^i prin interconectarea cu 
PunctuI de Contact Unic electronic 
(PCD), in conformitate cu prevederile 
Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 
49/2009 privind libertatea de stabilire a 
prestatorilor de servicii si libertatea de a 
furniza servicii in Romania, aprobata, cu 
modificari ^i completari, prin Legea nr. 
68/2010.

(5) Copiile in format electronic ale documentor ^i 
informatiile prevazute la alin. (1) se pun la 
dispozipa publicului si prin sistemul de 
interconectare a registrelor comertului.

Amendament al Comisiei 
adoptat cu unanimitate de 
voturi ale membrilor 
prezen^i.

(6) Documentele primite, respectiv transmise pe 
cale electronica se gestioneaza $i prin 
interconectarea cu PunctuI de Contact Unic 
electronic, denumit in continuare PCU, in 
conformitate cu prevederile Ordonantei de urgenta 
a Guvernului nr. 49/2009 privind libertatea de 
stabilire a prestatorilor de servicii si libertatea de 
a furniza servicii in Romania, aprobata, cu 
modificari $i completari, prin Legea nr. 68/2010,
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Amendamente admise

cu modificarile ulterioare.

(9) Informatiile prevazute la alin.{1) se 
elibereaza cu titlu gratuit 51 alter 
persoane juridice, Tn afara celor 
mentionate la alin.(8), daca acestea 
prevazute expres de lege.

(9) Informa^iile prevazute la alin.(1) se elibereaza 
cu titlu gratuit $i alter perseane juridice, in afara 
celer mentienate la alin.(8), daca acestea sunt 
prevazute expres de lege.”

La articotul 12, alineatui (1) se modified $i va 
avea urmatorut cuprins:
„Art.12 ■ (1) Urmatoarele informa^iicu privire ia 
persoanele fizice §i juridice Tnregistrate Tn 
registrul comer^ului sunt disponibile, cu titlu 
gratuit, prin sistemul de interconectare a 
registrelor comer^ului, pe pagina de internet a 
ONRC sau pe portalul de servicii on-line al 
acestuia:

a) firma 5i forma juridica;
b) sediul social/profesional $i, Tn cazul 

sucursalelor, §i statul membru Tn care este 
Tnregistrat;

c) numarul de ordine dinregistrulcomer^ului, 
EUID $i codul unic de Tnregistrare;

d) starea;
e) pagina de internet, daca exista;
f)__reprezentantii legali ai persoanei juridice si 

______daca acestia sunt Tmputerniciti sa actioneze

Urmatoarele29. Art. 12
informap'iTnregistrate 
comer^ului sunt disponibile, cu titlu 
gratuit, prin sistemul de interconectare a 
registrelor comer^^ului, pe pagina de 
internet a ONRC sau pe portalul de 
servicii on-line al acestuia:

(1)
Justificare: modificarile
sunt propuse din rafiuni de 
tehnica legislativa - pentru 
asisurarea unei terminologii 
unitare in cuprinsul 
proiectului de /ege.

4n- r-egist-wl

a) denumifea$i forma juridica a 
profesionistului—Tnregistrat—Tn—registrul
c-omei^ului;
b) sediul social/profesional al 
profesionistului Tnregistrat Tn—registrul
€Qmep^ului$i statul membru Tn care este 
Tnregistratr-daea-este cazul;
c) numarul de ordine din registrul 
comerl.ului 
identificatorul unic la nivel european 
(EUID) 5i codul unic de Tnregistrare;

d) starea profesionistului;_____________

Amendament al Comisiei 
adoptat cu unanimitate de 
voturi ale membrilor 
prezenti.

al profesionistului.
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impreuna sau separat, precum 51*
reprezentantul Tntrephnderii familiafe; 

g) sucursalele deschise in alt stat membru, 
inclusiv firnfia, numarul de inregistrare, 
EUID statul membru in care este
Tnregistrata sucursala.”

e) pagina de internet a profesionistului, 
daca exista;
f) reprezentantii legali ai profesionistului 
persoana juridica si daca ace^tia sunt 
imputerniciti sa actioneze impreuna sau 
separat;
g) sucursalele deschise in alt stat 
membru, inclusiv denumirea, numarul de 
inregistrare, identificatorul unic la nivel 
european- EUID ji statul membru in care 
este Tnregistrata sucursala.

Amendament al Comisiei
adoptat cu unanimitate de 
voturi ale membrilor 
prezenti.

La articolul 12, alineatul 3 se modified:
(3) Prin sistemul de interconectare, informatiile 
privind obiectul de activitate al profesionistului 
vor fi puse la dispozi^ie, Tn mod gratuit, 
autoritaUlor din alte state membre.

30. (3) Prin sistemul de interconectare, 
informatiile privind obiectul de activitate 
al profesionistului vor fi puse la 
dispozitie, Tn mod gratuit, autoritatilor 
altor state membre.

Justificare: Modificarea este
pentru 

tistei
prevazute ta alin. (1) si cu 
persoane 
inregistreazQ in registrul 
comertului, cum or fi cele 
ce detin colitatea de organ 
al procedurii in procedurile 
de insolventa precum si 
pentru transpunerea art. I 
pet. 19
Digitalizare referitor la art.

Articolul 13 se modified si va avea urmatorul31. Art. 13.
(1) Informap'ile privind datele cu caracter 

personal care pot fi puse la dispozi^ia 
publicului cu referire la persoanele fizice

calitatea
asociat/actionar/membru, administrator, 
director, membru al consiliului de 
supraveghere, membru al directoratului, 
cenzor, auditor, reprezentant legal al unei 
persoane juridice, inclusiv al unei 
persoane juridice care are una sau mai 
multe dintre aceste calita^i sunt: numele 
si prenumele, data $i locul na$terii.

cuprins: necesara
completarea

„Art. 13- (1) Informa^iile privind datele cu caracter 
personal care pot fi puse la dispozi^ia publicului cu 
referire la persoanele fizice care au calitatea de 
asociat,ac^ionar sau membru, administrator, 
director, membru al consiliului de supraveghere, 
membru al directoratului, administrator,lichidator 
judiciar, lichidator, curator, curator special, 
custode, cenzor, auditor financiar, reprezentant 
legal al unei persoane juridice, inclusiv al unei 
persoane juridice care are una sau mai multe

de secarecare au

Di recti vadin
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ceta^enia^i statul de domidliu ai#-a€#stor 
persoane, cu exceptia situatiilor cand 
solicitantul este o entitate care are acces 
la aceste date.

dintre aceste calita^i sunt: numele 51 prenumele, 
data $i locul na$teni, ceta^enia §i statul de 
domiciliu cu exceptia situa^iilor cand solicitantul 
este 0 entitate care are acces la aceste date, Tn 
condi^iile legii.

161 din Directiva Societap, 
prin sintagma „tn condipile 
tegii’*
legisla^ia privind protec^ia 
datelor 
personal, 
na^ionala

infetegandu-se

caracter 
unionala

cu

(2) Copiile sau copiile certificate de pe 
documentele depuse din dosarul profesionistului 
Tnregistrat Tn registrul comertului, ce se elibereaza 
solicitantilor, con^in exclusiv: numele si 
prenumele, data ji locul najterii, ceta^enia ^i statul 
de domiciliu ale persoanelor care figureaza in 
aceste documente, cu exceptia situatiilor cand 
solicitantul este 0 entitate care are acces la datele 
cu caracter personal, Tn cond41ile legii.”

(2) Copiile/copiile certificate de pe 
documentele depuse din dosarul 
profesionistului Tnregistrat Tn registrul 
comertului, ce se elibereaza solicitan^ilor, 
vorcon^i neurmatoarele date cu caracter 
personal; numai numele $i prenumele, 
data §i locul na§terii, ceta^eniaji statul de 
domiciliu ale persoanelor care figureaza Tn 
aceste documente, cu exceptia situa^iilor 
cand solicitantul este 0 entitate care are 
acces la aceste date.

Amendament al Comisiei 
adoptat cu unanimitate de 
voturi ale membrilor 
prezenti.

dispozitiva32. a) constituirea ^i 
Tnmatricularea profesionistilor persoane 
juridice, Tnregistrarea profesioni^tilor 
persoane fizice, inclusiv prin procedura 
online; cerin^ele privitoare la actul 
constitutiv/acord de constituire, inclusiv 
la utilizarea formularului*tip de act 
constitutiv/acord

Art. 14 La articolul 14, literele a)-e) se modifica si vor 
avea urmatorul cuprins:
„ a) constituirea 51 Tnmatricularea profesioni^tilor 
persoanelor juridice, inclusiv prin procedura 
online, Tnregistrarea persoanelor fizice, 5! anume: 
cerin^ele privitoare la actul constitutiv/acordul de 
constituire, inclusiv la utilizarea formularului-tip 
de act constitutiv/acord de constituire; 
documentele care se depun la oficiul registrului 
comertului, mijloacele de identificare electronica.

Partea
nemodificata.

Justficare: Modificarile sunt 
propuse din ratiuni de 
tehnica legislativa - unitate 
terminologica {la lit. a), 
procedur online, in sensul 
prezentei legi, vizand doar

de constituire; 
documentele care se depun la oficiul 
registrului comertuluifientru
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?nmatricularea—sodetatii, mijloacele
pentru identificarea solicitan^iior, 
cenn^ele legate de Umba in care poate fi 
Tntocmit/prezentat un document pentru 
inmatnculareasodeta^ii, 
aplicabile, dupa caz;

cerin^ele legate de limba in care poate fi 
intocmit/prezentat un document §i, 
solidta asisten^a^ tarifele aplicabile, dupa caz;

constituirea de societati) si 
pentru asigurea claritatii 
normei de transpunere a 
prevederUor art. I pet. 4 din 

Digitalizare 
refehtoare la art. 13f din 
Directiva Societati (to litera 
f), pentru acoperirea tuturor 
ipotezeior vizate de
Directiva „d) o prezentare a 
competentelor 
responsabilitatilor organutui 
administrativ, ale organului 
de conducere si ale organului 
de supraveghere ole unei 
societal' comerciale, inclusiv 
puterea de reprezentare a 
societapi comerciole in
relapite cu parp terte. ”).

daca se

tarifele Directiva
b) Tnregistrarea sucursalelor a mentiunilor 
referitoare (a acestea Tn registrul comertului, Tn 
modalita^ile $i prin mijloacele prevazute de lege, 
inclusiv prin mijloace electronice, documentele 
necesare inregistrarii sucursalelor Tn registrul 
comer^ului, mijloacele de identificare electronic!, 
cerin^ele legate de limba Tn care poate fi 
Tntocmit/prezentat un document §i, daca se 
solicit! asisten^!, tarifele aplicabile, dup! caz;

c) Tnregistrarea de mentiuni si/sau documente 
supuse obliga^iei de publicitate prin registrul 
comer^ului, inclusiv prin utilizarea mijloacelor 
electronice;

b) Tnregistrarea sucursalelor, Tn 
modalitaple prev!zute de lege, inclusiv 
prin procedura online, documentele 
necesare Tnregistr!rii sucursalelor Tn 
registrul comer^ului, mijloacele pentru 
identificarea soUGitan^-ilor, cerin^ele 
legate de limba Tn care poate fi 
Tntocmit/prezentat un document, tarifele 
aplicabile, dup! caz;

si

c) Tnregistrarea de menriuni §i/sau 
documente supuse obligariei de 
publicitate prin registrul comerTului;

djdobandirea calita^ii de administrator, director Tn 
sensul Legii societ!^ilor nr. 31/1990, republicata, 
cu modificarile $i completarile ulterioare, de 
membru al consiliului de administra^ie, al 
directoratului sau al consiliului de supraveghere 
5iinterdic^iile, prev!zute de lege, de a dobandi pa 
exercita aceste calit!Ti, precum $iautorit!Tile care 
de^ineviden^e referitoare la aceste interdic^ii;

d) dobandirea calit!Tii de administrator, 
director Tn sensul Legii societ!Tilor 
nr.31/1990, membru al consiliului de 
administra^ie, 
consiliului de supraveghere jiintedicTiile, 
prev!zute de lege, la dobandirea $i

Amendament al Comisiei 
adoptat cu unanimitate de 
voturi ale membrilor 
prezen^i.directoratului sau

e) competen^ele generale p atribu^iile consiliului
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exercitarea acestor calita^i, precum 
jiautorita^Ue 
referitoare la aceste interdic^ii; 
e) competen^ele generate 51 raspunderea 
organelor de administrare conducere a
societa^ii.

de administratie 51 ale directorilor, respectiv ale 
consiliului de supraveghere ale directoratului.dep’neviden^ecare

Alin. (1) din propunerea 
legislativa 
nemodificat.

La articolul 15, alineatele (2),(3),(4) si (5) se 
modifica si vor avea urmatorul cuprins:

33. Art. 15 . -(1) ONRC editeaza Buletinul 
electronic al registrului comertului, 
denumit in continuare Buletin, la nivel 
national, organizat ca platforma 
electronica centrala phn portalul de 
servicii al ONRC.

ramane

1) Nemodificat.

„(2)ln Buletin sunt publicate, cu respectarea 
legislatiei privind protectia datelor cu caracter 
personal, urmatoarele:

Justificare:
Digitalizare (art. I pet. 6 
referitor la art. 16 alin.(3) si 
(5) din Directiva Societati) 
prevede 
opozabilitatii fata de terp U 
are inregistrarea in registrul 
comertului, iar nu o 
formalitate de publicitate 
ulterioara.

Directiva(2) In Buletin sunt publicate cu 
respectarea legislatiei privind protectia 
datelor cu caracter personal, Tn-s€Op-de 
iftfor-marey cu excep^ia cazurilor in care
de la data—publicarii ■ Tn Buletin este
Ga4€ulat-un-termen de exercitare a unei

ca efectul

acp'uni in-instan^-sau -alte-termenei 
a) extrasulincheieriiregistratoruluisau al 
hotararii judecatoresti 
inmatricularea unei persoane juridice, 
inregistrarea unei sucursale a unei 
persoane juridice, inregistrarea unei 
persoane fizice autorizate, intreprinderi 
individuate sau intreprinderi familial sau, 
dupa caz, la cererea solicitantului, 
incheierea/hotararea

privind
Pentru o
sistematica, 

necesar ca 
efectului 
registrul 

comertului/al publicarii in 
Buletin sa figureze la 
capitolul "Procedura de 
inregistrare" (art. -48 si 113).

reglementare 
apreciem 
reglementarea 
inregistrarii in

a)*d) nemodificate.

judecatoreasca
integrala;
b) Tncheierea registratorului, integrate.
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In plus, tezQ finola or putea 
induce

in cazul inregistrarilor care nu conduc la 
modificarea actului constitutiv;
c) actele inregistrate in registrul 
comertului, pentru care legea prevede si 
publicarea in Buletin;
d) hotararile judecatore^ti inregistrate in 
registrul comertului, pentru care legea 
prevede si publicarea in Buletin.

(3) Inscrisurile prevazute la alin. (2) se 
transmit electronic de catre oficiile 
registrului comertului catre ONRC, prin 
sistemul informatic integrat al ONRC, si se 
publica Tn Buletin Tn termen de cel mult 3 
zile lucratoare de la efectuarea 
inregistrarii Tn registrul comertului.

cainterpretarea 
publicarea tn Buietin or 
putea Qvea, prin excep^ie, 
eject de opozabilitate tn 
anumite cazuh, or aceasta 
este schimbarea de optica 
esen^iala a noii Directive. 
Sunt propuse, de asemenea, 
si alte modificari din ratiuni 
de tehnica lesislativa - 
pentru claritate asigurarea 
unitatii terminologice.

(3) tnscrisurile prevazute la alin. (2) se transmit 
electronic de catre oficiile registrului comertului 
catre ONRC, prin sistemul informatic integrat al 
ONRC, si se public Tn Buletin Tn termen de cel 
mult 3 zile lucratoare de la efectuarea 
inregistrarii Tn registrul comertului.

(4)Extrasul Tncheierii sau al hotararii judecatoresti 
men^ionat la alin. (1) lit. a)cuprinde: numarul^i 
data Tncheierii, firma, sediul/sediul social sau 
professional ^i forma de organizare, dupa caz, 
numele 51 prenumele, adresa - ^.ara, localitatea, 
jude^ul - fondatorilor, administratorilor sau al 
reprezentan^ilor persoanei juridice care se 
ocupa nemijlocit de activita^ile sucursalei $i, 
daca este cazul, a cenzorilor, auditorilor, numele 
si prenumele, adresa • ^ara, localitatea, jude^ul - 
titularului,al reprezentantului sau al membrilor 
persoanei fizice autorizate, Tntreprinderii 
individuale si Tntreprinderii familiale, domeniul $i 
activitatea principals, capitalul social sau valoarea 
patrimoniului de afecta^iune, dupa caz, durata de

(4)Extrasul 
judecatore^ti cuprinde; numarul ji data 
Tncheierii, denumirea—profesionistului, 
sediul/sediul social/profesional ^iforma 
de organizare, dupa caz numele ^i 
prenumele, adresa - ^ara, localitatea, 
jude^ul
administratorilor/Tmputernicitilor 
sucursalelor^i, daca este cazul, a 
cenzorilor, auditorilor, numele si 
prenumele, adresa • ^ara, localitatea, 
jude^ul
titularului / reprezentantului / membri lor 
persoanei fizice autorizate, Tntreprinderii

Tncheierii/hotararii

fondatorilor.
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func^ionare, codul unic de inregistrare, EUID 51 
numarul de ordine in registrul comer^ului.

individuale si Tntreprinderii familiale, 
domeniul §i activitatea principals, 
capitalul social/valoarea patrimoniului 
de afectatiune, dupa caz, durata de 
func^ionare, codul unic de inregistrare, 
identificatorul unic la nivel european ji 
numarul de ordine Tn registrul comer^ului 
atribuite. Amendament al Comisiei 

adoptat cu unanimitate de 
voturi ale membrilor 
prezenU.

(5) Publicarea Tn Buletin $i consultarea acestuia se 
realizeaza cu titlu gratuit.”(5) Publicarea Tn Buletin ^i vizualizarea 

acestuia se realizeaza cu titlu gratuit.

La articolul 16, alineatul (1) se modifica 51 va avea 
urmatorul cuprins:
(1) ONRC tine Registrul beneficiarilor reali, 
prevazut de art. 19 alin. (5) lit. a) din Legea nr. 
129/2019,cu modificarile 51 completarile 
ulterioare.

34. Art. 16 - (1) ONRC tine Registrul 
beneficiarilor reali, prevazut de art. 19 
alin. (5) lit. a) din Legea nr. 129/2019 
pentruprevenireasiconf^bat-er-easpalar-iiban
ilor^ifinantariiterorismului,
sipentrumodifiGareasicompletareaunoract

normative}
modificarile^icompletarileulterioareT 
numitTncontinuareRegistrulbeneficiarilorr
eaUv
(2) Organizarea $i functionarea 
Registrului beneficiarilor reali, precum si 
structura acestuia si modalitatea de 
arhivare a documentelor se stabilesc prin 
decizie a directorului general al ONRC.

Amendament al Comisiei 
adoptat cu unanimitate de 
voturi ale membrilor 
prezenti.

precum

e^ cu

Justificare: Pentru clahtate35. Art. 17 La articolul 17, alineatul (3) se modifica si va avea
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Amendamente admise

(3) Informa^iile inregistrate in Registrul 
benefidarilor reali sunt disponibile prin 
intermediul registrelor na^ionale§i prin 
sistemul de interconectare a registrelor 
twRp de 10 ani dupa ce persoana juridica 
a fost radiata.

si utilizareaurmatorul cuprins:
„(3) Informap'ile inregistrate Tn Registrul 
beneficiarilor reali sunt disponibile prin 
intermediul registrelor naponalep' prin sistemul de 
interconectare a registrelor dupa Tnmatricularea 
persoanei juridice pana la expirarea unui termen 
delO ani de la data radierii persoanei juridice/'

unei
adecvate

care
terminologii 
normei juridice 
reslementeaza momentul de 
inceput de la care sunt 
disponibile datele din 
Registrul beneficiarilor reali.

Amendament al Comisiei 
adoptat cu unanimitate de 
voturi ale membrilor 
prezenp.

36. Justificare: 
eliminarea acestui alineat, 
avand in vedere faptul ca 
ONPCSB are acces la RBR in 
conditiile OMJ 732312020, 
iar la registrul comertului pe 
baza de protocol.

Art. 17......
(8) Schimbul de informatii cu Oficiul 
National pentru Prevenirea si Combarea 
Spalarii
inregistrate in Registrul Beneficiarilor 
Reali si corespondenta intre datele 
inregistrate in acest registru si registrul 
comertului si se efectueaza exclusiv in 
format electronic, pe baza de protocol, 
prin care se vor stabili datele si 
informatiile 
obiectul transmiterii, formatul acestora, 
precum si termenul de comunicare.

La articolut 17, alineatui (8) se elimina. Propunem

Banilor, privind datele

Amendament al Comisiei 
adoptat cu unanimitate de 
voturi ale membrilor 
prezenp.

facce

Amendament al Comisiei 
adoptat cu unanimitate de

37. Capitolul al ll-lea
Organizarea Oficiului Naponal al

Capitolul II
Organizarea Oficiului Naponal al Registrului
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Registrului Comertului 51 a oficiilor 
registrului comertului

Comertului si a oficiilor registrului comertului voturi ale membrilor 
prezenti.

38. Art. 18. La articolul 18, alineatul (3) se modifica si va 
avea urmatorul cuprins: modifkareaJustificare: 

thmiterii la Corfu/ cm/ din
... (3) Rolul principal al ONRC este de a 
organiza serviciul public de interes 
general de realizare publicitatii prin 
registrul comerfului, potrivit dispozitiilor 
art. 18 alin.(2) din Codul civil, a actelor 
5i faptelor profesionistilorprevazuti de 
lege.”

“(3) Rolul principal al ONRC este de a organiza 
serviciul public de interes general de realizare a 
publicitatii prin registrul comertului, potrivit 
dispozifiilor art. 18 alin.{2) din Legea nr. 
287/2009 privind Codul civil, republicata, cu 
modificarile 51 completarile ulterioare, a actelor 
$i faptelor profesionistilor prevazuti de lege.”

ratiuni de 
lesislativQ.

tehnicQ

Amendament al Comisiei 
adoptat cu unanimitate de 
voturi ale membrilor 
prezenti.

39. Art. 20
Art.20 - (1) ONRC este condus de un 
director general, selectionat prin examen 
sau concurs si numit in funcrieprinordin 
al ministrului justitiei, pentru un mandat 
de 4 ani, care poate fi reinnoit in 
conditiilel egii. Pentru numirea in func^ia 
de director general sunt necesare studii 
superioare juridice de lunga durata.

Articolulul 20 se modifica ^i va avea 
urmatorul cuprins:
Art.20 - (1) ONRC este condus de un director 
general, selectionat prin examen sau concurs, 
desfasurat potrivit prevederilor procedurii 
prevazute Tn Anexa 1 la prezenta lege, ^i numit 
in functie prin ordin al ministrului justitiei, pentru 
un mandat de 4 ani, care poate fi reinnoit pentru 
Tnca un mandat, in conditiile pentru numirea in 
aceasta func^ie.

(2) Directorul general asigura conducerea, 
coordonarea ^i controlul activitatii ONRC, precum 
^i coordonarea ^i controlul activitatii oficiilor 
registrului comertului si reprezinta ONRC in

Conditiile de numire vor fi 
prevazute in anexa ce prevede 
procedura de numire, inclusiv 
modul de desfa^urare a 
concursului.
Anexa 1 - procedura de numire 
in func^iile de director general, 
director general adjunct ONRC, 
director, director adjunct ORC, 
iar Anexa 2 - procedura de 
numire in func^ia de 
registrator.
Textele sunt incluse la finalul 
tabelului.

(2) Directorul general asigura 
conducerea, coordonarea si controlul 
activitatii ONRC, precum ^i coordonarea 
?i controlul activitatii oficiilor registrului
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comertului si reprezinta ONRC m relatiile 
cu tertii. Directorul general al ONRC este 
ordonator tertiar de credite.
(3) Directorul general este ajutat in 
activitatea sa de 3 directori generali 
adjuncti, selectionati prin examen sau 
concurs si numiti in functie prin ordin al 
ministrului justitiei, pentru un mandat de 
4 ani, care poate fi remnoit m conditiile 
legii. Pentru numirea in functia de 
director general adjunct sunt necesare 
studii superioare juridice de lunga 
durata.
(4) Oficiile registrului comertului de pe 
langa tribunale sunt conduse de 
directori, selectionati prin concurs sau 
examen ^i numiti in functie prin ordin al 
ministrului, pentru un mandat de 4 ani, 
care poate fi reinnoit in conditiile legii. 
Directorul oficiului registrului comertului 
de pe langa Tribunalul Bucuresti este 
ajutat in activitate de 2 directori 
adjuncti selectionati prin examen sau 
concurs si numiti in functie prin ordin al 
ministrului justitiei, pentru un mandat de 
4 ani, care poate fi reinnoit in conditiile 
legii. Pentru numirea in functiile de 
director §i director adjunct al oficiului 
registrului comertului sunt necesare 
studii superioare juridice de lunga

relap'ile cu tertii. Directorul general al ONRC este 
ordonator tertiar de credite.

(3) Directorul general este ajutat m activitatea 
sa de 3 directori generali adjunc^i, selectionati 
prin examen sau concurs, desfasurat potrivit 
prevederilor procedurii prevazute tn Anexa 1 la 
prezenta lege, si numiti Tn functie prin ordin al 
ministrului justi^iei, pentru un mandat de 4 ani, 
care poate fi reinnoit pentru Tnca un mandat, Tn 
conditiile pentru numirea Tn aceasta functie.

(4) Oficiile registrului comer^ului de pe langa 
tribunale sunt conduse de directori, selectionati 
prin concurs sau examen, desfa^urat potrivit 
prevederilor procedurii prevazute Tn Anexa 1 la 
prezenta lege, si numiti Tn functie prin ordin al 
ministrului, pentru un mandat de 4 ani, care 
poate fi reTnnoit pentru Tnca un mandat, Tn 
condiriile prevazute de lege pentru numirea Tn 
aceasta func^ie. Directorul oficiului registrului 
comertului de pe langa Tribunalul Bucure^ti este 
ajutat Tn activitate de 2 directori adjuncti 
selectionati prin examen sau concurs, desfa^urat 
potrivit prevederilor procedurii prevazute Tn 
Anexa 1 la prezenta lege, ^i numiti Tn functie 
prin ordin al ministrului justiriei, pentru un 
mandat de 4 ani, care poate fi reTnnoit pentru
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Motivare/PrecizareAmendamente admise

inca un mandat, in conditiile pentru numirea in 
aceasta functie.

(5) Directorii oficiilor registrului comertului au 
atributii competente de conducere, organizare, 
coordonare 51 control al activitatii desfasurate in 
cadrul oficiului registrului comertului si al 
personalului din subordine.

durata.
(5) Directorii oficiilor registrului 
comertului au atributii si competente de 
conducere, organizare, coordonare si 
control al activitatii desfa^urate in cadrul 
oficiului registrului comertului si al 
personalului din subordine.
(6) Organizarea si desfa^urarea
concursului pentru selectionarea
directorului general al ONRC, directorilor 
generali adjuncti ai ONRC, directorilor si 
directorilor adjuncti ai oficiilor 
registrului comertului se stabilesc prin 
lege.

Amendament al Comisiei 
adoptat cu unanimitate de 
voturi ale membrilor 
prezenti.

La articolul 21, alineatul 1 se modifica ?i va avea 
urmatorul cuprins:
„Art.21. • (1) Numarul maxim de posturi ale ONRC 
5i ale oficiilor registrului comertului se stabile^te 
prin hotarare a Guvemului 
organizatorica si modul de functionare ale 
acestora se stabilesc prin regulament de 
organizare si functionare, aprobat prin ordin al 
ministrului justitiei”.

40.
Art.21 ■ (1) Numarul maxim de posturi 
ale ONRC si ale oficiilor registrului 
comer^ului se stabile^te prin hotarare a 
Guvernului, iar structura organizatorica si 
modul de functionare ale acestora, prin 
regulament de organizare si functionare 
aprobat prin ordin al ministrului justi^iei.

Amendament al Comisiei 
adoptat cu unanimitate de 
voturi ale membrilor 
prezen^i.

iar structura

41. Art. 21 La articolul 21, dupa alineatul (5) se adauga un 
alineat nou, alin. (6), cu urmatorul cuprins: Justjficare: 

preluarea 
reslementate 
actualQ cu

propunem 
solutiei 

de norma 
privire la 

persoanele care solutioneaza 
cererile de inregistrare in

„(6) Tn exercitarea atribu^iilor de serviciu, 
personalul ONRC §i al oficiilor registrului 
comertului nu poate fi supus niciunei restric^ii,
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crt.

Propunerea legislativa phvind registrul 
comertului 
L564/2021

Motivare/PrecizareAmendamente admise

influence, presluni, constrangeri sau intimidari 
din partea unei persoane fizice sau jurldice sau 
a unei autohta^i.”

registrul comertuiui - art. 10 
alin. (1) din OUG nr. 
11612009 („(1) in exercitarea 
atribudilor prevazute de 
prezenta ordonan(a de urgen^a, 
directorui ofidului registrului 
comer(uluisi/sau persoana ori 
persoaneie
desemnato/desemnate 
poate/nu pot fi supuse niciunei 
restrictii, presiuni, constrangeh 
sau intimidari din partea unei 
autoritafi ori a unei persoane 
fizice sau juridice.")- cu 
aplicarea sa si altar categorii 
de personal din cadrul ONRC 
si al oficiilor registrului 
comertului, implicate in 
activitatea
inregistrare/asistenta.

nu

de

Amendament al Comisiei 
adoptat cu unanimitate de 
voturi ale membrilor 
prezen^i.

42. La articolul 22, dupa alineatul 2, se introduce un 
nou alineate, alineatul 3, cu urmatorul cuprins:

Art. 22 - (1) Personalul din cadrul ONRC 
si al oficiilor registrului comertului este 
salarizat in conditiile legii.
(2) Functiile si personalul ONRC
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L564/2021

beneficiaza de un spor pentru 
suprasolidtare neuropsihica de pana la 
25% si un spor pentru confidentialitate de 
pana la 5%. Amendament al Comisiei 

adoptat cu unanimitate de 
voturi ale membrilor 
prezenti.

(3) Func^iile de conducere din cadrul ONRC $i 
oficiilor registrului comerfului cu studii de 
specialitate juridica, Tncadrate la func^ia de baza 
ca personal de specialitate juridica, respectiv 
registratori ^i consilieri juridici, sunt funcfii de 
specialitate juridica ^i beneficiaza de vechime Tn 
specialitate juridica.

O.N.R.C. are urmatoarele Justificareicatalosul firmelor 
se tine in sistem informatic ca 
si registrele * al comertului, al 
beneficiarilor 
buletinele ■ cel electronic, al 
resistrului comertului si BPI- 
(enumerate la literele a)-c) si 
e) ale aceluiasi articol) 
administrate de ONRC.

La articolul 23, literele d) si m) se modifica si vor 
avea urmatorul cuprins:

43. Art.23
atribu^ii:

reali- sid) p'nerea catalogului firmelor Tn sistem 
informatizat;

“d) p'nerea catalogului firmelor, Tn sistem 
informatic;

m) furnizarea de informatii si/sau 
documente din Registrul beneficiahlor 
reali si din Buletinul Procedurilor de 
Insolvenfa;

m) furnizarea de informatii ?i/sau documente din 
Registrul beneficiarilor reali §i din Buletinul 
Procedurilor de Insolvents §i din Buletinul 
Electronic al registrului comerfului;”

Amendament al Comisiei 
adoptat cu unanimitate de 
voturi ale membrilor 
prezenti.

ReformulareLa articolul 24, literele b) ^i i) se modifica si vor 
avea urmatorul cuprins:_______________________

44. Art. 24 ■ Oficiile registrului comer^ului au 
urmatoarele atribup'i:__________________

parte
dispozitiva cf normelor de
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comertului 
L564/2021

Amendamente admise

tehnica legislativa
b) efectuarea Tnregistrarilor in registrul 
comertului, in sistem informatic, in baza 
incheierilor registratorului ^i al 
hotararilor judecatoresti, pronuntate Tn 
conditiile art. 5;

b) efectuarea inregistrarilor in registrul 
comer^ului, in sistem informatic, Tn baza 
Tncheierilor registratorului si al hotararilor 
judecatore^ti.

Justifkarexatalogul firmelor- 
se tine in sistem informatic ca 
si resistrele - at comertului, at 
beneficiari tor 
buletinele - cet electronic, al 
resistrutui comertului si BPI- 
(enumerate la literele a)-c) si 
e) ale aceluiasi articol) 
administrate de ONRC.

reali‘ si

i) furnizarea de informap’i si/sau 
documente din Registrul beneficiarilor 
reali si, dupa caz, din alte registre 
prevazute de lege;

„i) ... furnizarea de informa^ii si/sau documente 
din Registrul beneficiarilor reali;

Justificare: Cu privire la 
modificarea propusa pentru 
titera b), eliminarea este 
necesara intrucat trimiterea 
din text este eronato 
(hotararile judecatore^ti sunt 
pronun(ate Tn condi(iile legii 
aplicabile, art. 5 face referire 

temeiurile 
mresistrulcomer^ului).Modifica 
rea de la lit. i) este justificata 
de faptul ca oficiile registrului 
comertului pot furniza 
informatii/documente doar din 
resistrele tinute de ONRC, nu 

din atte registre, 
administrate de alte 
autoritafi.

la

Amendament al Comisiei
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adoptat cu unanimitate de 
voturi ale membrilor 
prezen^i.

Art. 25 - (1) Serviciile de asisten^a care se 
presteaza de oficiile registrului comer^ului 
constau in:

45.
Nemodificat.

c) redactarea declara^iilor-tip;

g) inregistrarea cererii de inregistrare 51 a 
documentelor anexate acesteia, ale 
solicitantilorcare au beneficiat, la cerere, 
de servicii de asistentam conditiile 
prezentei legi.

•46. (4) Modalitatea de acordare a serviciilor 
de asistenta de la alin. (1) si tariful 
aferent se stabilesc prin ordin al 
ministrului justitiei, la propunerea ONRC. 
Serviciile de asistentaprevazute la alin.(l) 
lit.a)
titlugratuit.

La articolul 25, alin. (4) se modiflca $1 va avea 
urnfiatorul cuprins:
(4) Modalitatea de acordare a serviciilor de 
asistenta prevazute la alin. (1) si tariful aferent se 
stabilesc prin ordin al ministrului justitiei, la 
propunerea ONRC. Serviciile de asistenta 
prevazute la alin.(l) lit.a) - c) si lit.g) se presteaza 
cu titlu gratuit,

Amendament al Comisiei 
adoptat cu unanimitate de 
voturi ale membrilor 
prezenti.

c) silit.g) se presteaza cu

47. Art. 26. La articolul 26, alineatului (3), Mterele a) si d) Justificare: Modificari
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propuse din ratiuni de 
tehnico legislativa, * pentru 
eiiminarea particulei care se 
dubleaza -..care", respectiv, 
pentru utilizarea termenului 
corect ..eliberare” de
informatii.

se modifica si vor avea urmatorul cuprlns:
(3) Tn exerdtarea atributiilor sale legale, 
ONRC prelucreaza datele cu caracter 
personal ale urmatoarelor categoril de 
persoane vizate:
a) persoane fizice care eare exerdta o 
func^ie sau detine o calitate in cadrul 
persoanelor juridice sau formelor juridice 
de desfa^urare a activitatii de catre 
persoane fizice, functie sau calitate ce 
determine Tnregistrea datelor sale de 
identificare in registrul comertului;

„a) persoane fizice care exercita o funcp'e sau 
detin o calitate Tn cadrul persoanelor juridice sau 
formelor juridice de desfasurare a activitatii de 
catre persoane fizice, functie sau calitate ce 
determine inregistrarea datelor lor de identificare 
in registrul comertului;”

Amendament al Comisiei 
adoptat cu unanimitate de 
voturi ale membrilor 
prezen^i.

....d) persoane fizice sau reprezentanti 
persoane fizice ai persoanelor juridice 
care solicita 
privind beneficiarul real;

„d) persoane fizice sau reprezentanti persoane 
fizice ai persoanelor juridice care solicita 
eliberarea de informatii privind beneficiarul real;de informatii

Indreptare eroare materiala 
numerotare alineate

(4) Schimbul de informatii cu autoritatile si 
institutiile publice, efectuat in baza unor 
protocoale de colaborare in scopul indeplinirii unei 
obligatii legale exprese, se realizeaza cu 
respectarea dispozitiilor legislatiei pentru 
protectia persoanelor cu privire la prelucrarea 
datelor cu caracter personal si libera circulatie a 
acestor date.

48. (3) Schimbul de informatii cu autoritatile 
si institutiile publice, efectuat in baza 
unor protocoale de colaborare in scopul 
indeplinirii unei obliga^ii legale exprese, 
se realizeaza cu respectarea dispozitiilor 
legislatiei pentru protectia persoanelor cu 
privire la prelucrarea datelor cu caracter 
personal si libera circulatie a acestor 
date.
(4) Lista autoritatilor si institutiilor 
publice cu care ONRC incheie protocoale

Amendament al Comisiei 
adoptat cu unanimitate de 
voturi ale membrilor 
prezenti.
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de colaborare se afiseaza pe pagina de 
internet a ONRC.

(5) Lista autoritatilor institutiilor publice cu care 
ONRC incheie protocoale de colaborare se afiseaza 
pe pagina de internet a ONRC.

Justificare: Pentru respectarea 
cerintelor, stabilite (a nivetul 
Uniunii Europene in domeniul 
protectiei datelor cu caracter 
personal - Re$ulamentul (UE) 
nr. 679 din 27 aprilie 2016 
privind protecfia persoanelor 
fizice in ceea ce phve^te 
pretucrarea 
34haracter personal privind 
libera circula^ie a acestor date 
fi de abrosare a Directivei 

(Resulamentul 
general privind protec(ia 
datelor - CDPR)

49. Art,26 - La articolului 26, alineatul (6) se modifica si va 
avea urmatorul cuphns:

(5) Furnizarile de informatii, rapoartele 
istorice ?i certificatele constatatoare 
eliberate de ONRC ^i de oficiile registrului 
comer^ului vor contine toate datele cu 
caracter personal inregistrate Tn registrul 
comertului, in cazul Tn care sunt transmise 
la solicitarea persoanelor vizate, 
institutiilor/autoritatilor competente, Tn 
conformitate cu 0 obligatie legala, Tn 
vederea Tndeplinirii unei obligatii legale 
express sau Tn vederea exercitarii functiei 
lor-oficiale, iar copiile/copiile certificate 
ale documentelor depuse Tn sustinerea 
cererilor de Tnregistrare vor fi eliberate Tn 
forma Tn care acestea se regasesc arhivate 
Tn dosarul profesionistului.

(6) Furnizarile de informatii, rapoartele istorice si 
certificatele constatatoare eliberate de ONRC ^i de 
oficiile registrului comertului, precum ^i copiile 
sau copiile certificate ale documentelor depuse 
Tn sustinerea cererilor de Tnregistrare vor contine 
toate datele cu caracterpersonal Tnregistrate Tn 
registrul comertului Tn cazul Tn care sunt transmise 
la solicitarea persoanelor vizate sau a institu^iilor 
sau aautoritatilor competente, Tn conformitate cu 0 
obligatie legala, Tn vederea Tndeplinirii unei 
obligatii legale sau Tn vederea exercitarii func^iei, 
iar catre alte persoane fizice sau juridice, 
inclusiv de alte institu^ii publice, Tn condi^iile 
art. 11 alin. (1), exclusiv urmatoarele date: 
numele ^i prenumele, data ^i locul na^terii, 
cetafenia §i statui de domiciliu.

datelor cu

95I46ICE

Amendament al Comisiei 
adoptat cu unanimitate de 
voturi ale membrilor 
prezenti.

(6) In vederea asigurarii caracterului 
public al registrului comertului, 
solicitantii unei Tnregistrari depun si un

50. (7) In vederea asigurarii caracterului public al 
registrului comer^ului, solicitan^ii unei Tnregistrari 
depun $i un exemplar al documentelor necesare

Renumerotare

Amendament al Comisiei
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efectuarii Tnregistrarii care va cuprinde, in cazul 
persoanelor fizice mentionate in acestea: numele 
51 prenumele, data 51' locul na^terii, cetatenia 
statul de domiciliu.
(8) ONRC publica pe pagina de internet/portalul 
de servicii online 0 informare cu privire la 
prelucrarea datelor personate efectuata, necesara 
in indepUnirea functiilor 51 atributiilor sale 
prevazute de lege.

adoptat cu unanimitate de 
voturi ale membrilor 
prezenp'.

exemplar al documentelor necesare 
efectuarii inregistrarii care va cuprinde, 
in cazul persoanelor fizice mentionate in 
acestea: numele si prenumele, data si 
locul nasterii, cetatenia $i statul de 
domiciliu.
(7) ONRC publica pe pagina de 
internet/portalul de servicii online o 
informare cu privire la prelucrarea 
datelor personate efectuata, necesara in 
indeplinirea functiilor ^i atributiilor sale 
prevazute de lege.

Justificare: 
reformutarea a(in. (2)phn 
adausarea sintagmel "alte 
cereh privind inregistrari in 
registrul comertului” avand in 
vedere ca registratorul 
solufioneaza^i cereri care a 
caror solu^ionare nu are ca 
finalitate 0 inregistrare in 
registrul comer^ului, cum ar fi, 
de exemplu, cererea pentru 
numirea unui expert.
Propunem 
prevederilor alin.(3), pentru o 
reglementare sistematica a 
atributiilor registratorului si 
evitarea dublarii cu prevederile 
art. 29 pet. d).
Propunem reformularea alin. 
(5) prin utilizarea unei

51. PropunemCapitolul al lll*lea 
Statutul registratorului AMneatele (2) si (5) ale articolutui 27 se modifica 

si vor avea urmatorul cuprins:
Art. 27 - (1) Registratorul este personalul 
de specialitate juridica din cadrul ONRC 
investit sa realizeze serviciul public al 
controlului de legalitate prealabil 
inregistrarii in registrul comer^ului.
(2) Registratorul solutioneaza, prin 
incheiere, cererile de Tnregistrare in 
registrul comer^ului^i—in—aite—registre 
tinute de ONRC.
4^)—Urmare—controlului—de—legalit-atey
registratorul
constituirii si inmatricularea persoanelor

comer^ului)
persoanelor

(1) Nemodificat.

„(2) Registratorul solutioneaza, prin Tncheiere, 
cererile de inregistrare Tn registrul comer^ului ^i 
alte cereri privind Tnregistrari in registrul 
comerfului.

eliminarea

dispune Alineatul (3) al articolului 27 se elimina.■autorizarea

3Uf4di€e------w------ registrul
mregistrarea--------------------
fizice/Tntreprinderilor
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individuale/Tntreprinderilor—famiUala—
registrul comertuluh-mFegistrarea actelor,
f-aptelor-^i mentiunilor persoanelor supuse
obligatiei—de Tnregistrare—4a—r-egis^rul
comertului-si-a-dec-laratiilor-tip pe propria
raspundere----------privind----------autorizarea
func^ionarii,------ efectuarea------ publicita^ii
actelor,—feptelor—si—mentiunilor—prw
registry! comertuiui. $1> daca-este-cazul;
publicarea Tn—-Buletin, precum $i, dupa

------- Tftr-egistrarea —w------- Registry!
beneficiarilor reali a datelor—din -actele
constitutive—$i/sau—d4n—declaratiile—pe
proprie—raspundere—privind—beneficiar-ii
reaii.

formulari mai cuprinzatoare, 
care so includa si atributii care 
nu sunt reslementate de norma 
primara.

Amendament a! Comisiei 
adoptat cu unanimitate de 
voturi ale membrilor 
prezenti.

(5) In exerdtarea atribu^iilor de servidu, 
registratoru! nu poate fi supus niciunei restrictii, 
influente, presiuni, constrangeri sau intimidari din 
partea unei persoane fizice sau juridice sau a unei 
autoritati."

(5) In exerdtarea atribu^iilorpr-evazuto-de 
prezenta—lege, registratoru! nu poate 
supus niciunei restric^ii, influence, 
presiuni, constrangeri sau intimidari din 
partea oricarei autorita^i ori a unei 
persoane fizice sau juridice.

Articolu! 28 se modifica si va avea urmatoru! 
cuprins:
Art. 28 - (1) Poate fi numita registrator, prin 
decizie a directorului general al ONRC, persoana 
care indepline?te cumulativ urmatoarele condi^ii:

a) este cetatean roman, cetatean al unui 
_________ stat membru al Uniunii Europene,

52.

Art. 28 • (1) Poate fi numita registrator, 
prin decizie a directorului general al 
ONRC 
urmatoarele conditii:
a) este cetatean roman, cetatean al unul

indeplinestepersoana care
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Amendamente admise

cetatean al unui stat apartinand 
Spatiului Economic European sau 
cetatean al Confederatiei Elvetiene si 
are domiciliul sau resedinta in Romania;

b) cunoa^te limba romana, sens ^i vorbit;
c) are capacitate deplina de exercitiu;
d) este licentiat Tn drept si are cel pu^in 5 

ani vechime Tn specialitate juridica;
e) nu are antecedente penale ca urmare a 

savarsirii unei infractiuni de serviciu sau in legatura 
cu serviciul ori a savar^irii cu intentie a unei alte 
infractiuni;

stat membru al Uniunii Europene, 
cetacean al unui stat apartinandSpatiului 
Economic European sau cetatean al 
ConfederatieiElvetiene ^i are domiciliul 
sau re^edinta in Romania;
b) are capacitate deplina de exercitiu;
c) este licentiat in drept si are cel putin 5 
ani vechime in specialitate juridica;
d) nu are antecedente penale ca urmare a 
savar^irii unei infractiuni de serviciu sau in 
legatura cu serviciul ori a savar^irii cu 
intentie a unei alte infractiuni;
e) se bucura de o buna reputatie;
f) cunoa^te limba romana;
g) este apt din punct de vedere medical ^i 
psihologic pentru exercitarea functiei;
h) a promovat concursul pentru ocuparea 
acestei functii;
(2) Dovada indeplinirii conditiei prevazute 
la alin. (1) lit. g) se face in baza unui 
certificat medical ^i a unui aviz psihologic 
emise de catre unitati sanitare ^i cabinete 
psihologice acreditate potrivit legii.
(3) RegulamentuI privind organizarea ?i 
desfa^urarea concursului pentru ocuparea 
posturilor vacante de registrator se aproba 
prin lege.
(4) Functia de registrator este functie de 
specialitate juridica, durata exercitarii 
acesteia constituind vechime in

f) nu este lucrator operativ, inclusiv 
acoperit, info'rmator sau colaborator al serviciilor 
de informafii

g) este apt din punct de vedere medical ^i 
psihologic pentru exercitarea functiei;

h) a promovat examenul sau concursul 
pentru ocuparea acestei functii, desfa^urat 
potrivit procedurii prevazute Tn Anexa 2;

Amendament al Comisiei 
adoptat cu unanimitate de 
voturi ale membrilor 
prezen^i.

(2) Functia de registrator este functie de 
specialitate juridica, durata exercitarii acesteia 
constituind vechime Tn specialitate juridica.
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spedalitate juridica.

Justificare: modificarea de (a
lit. a) si f) se propane pentru 
corelare cu amendamentul de la 
art. 27 din ini^iativa lesisiativa 
iar cea de la lit.3) pentru 
corelare 
definitieiinregistrarii (de la art. 
3 pet. 2) prin raportare exclusiv 
la registrul comertului. Pentru 
simplificarea formalitatilor de 
declarare a beneficiarului real, 
datele se inscriu in RBR in baza 
declaratiei

Art. 29* Registratorul indepUnejte 
urmatoarele atribup'i: 
a) verifies cererile de inregistrare ji 
Tnscrisurile depuse Tn sus^inerea acestora, 
m vederea asigurarii respectarii cerin^elor 
legale pentru Tnregistrarea solicitata;

La articolul 29, literele a), d), f) si g) se modifica 
si vor avea urmatorul cuprins:
„a) verifies eererile de Tnregistrare 51 alte cereri 
privind Tnregistrari Tn registrul comer^ului 
preeum ^i Tnserisurile depuse Tn sus^inerea 
aeestora, Tn vederea asigurSrii respeetSrii 
eerinTelor legale pentru Tnregistrarea solieitatS;

d) solurioneazS eererile de Tnregistrare, 
autorizeazS eonstituirea persoanei juridiee 51 
dispune Tnmatrieularea persoanelor juridiee Tn 
registrul eomerTului, efeetuarea publieitSpi 
aetelor, faptelor si mentiunilor prin registrul 
eomerTuluiji, daca este cazul, publiearea Tn 
Buletin a Tnserisurilor prevSzute de lege, preeum 
si, dupa caz, Tnregistrarea Tn Registrul 
benefieiarilor reali a datelor privind benefieiarii 
reali din aetele eonstitutive sau din deelaratiile pe 
proprie rSspundere privind benefieiarii reali.

53.

reformulareacu

d) solutioneazS eererile de Tnregistrare, 
autorizeazS eonstituirea persoanei juridiee 
51 dispune Tnmatrieularea persoanelor 
juridiee
efectuarea publicitStii aetelor, faptelor ^i 
menTiunilor prin registrul eomerTuluiji 
publiearea Tn Buletin a Tnserisurilor 
prevSzute de lege, precum si, dupa caz, 
Tnregistrarea Tn Registrul benefieiarilor 
reali a datelor din aetele eonstitutive 
^sau din deelaratiile pe proprie 
rSspundere privind benefieiarii reali.

propria
raspundere si nu a unei cereri 
de inregistrare aflate in 
competenta de solutionare a 
registratorului.

registrul eomertului pein

f) solutioneazS eererile de Tnregistrare si 
dispune Tnregistrarea Tn registrul
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comertului 
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Amendamente admise

comer^ului a actelor, faptelor 
jimen^iunilor supuse inregistrani 
registrului comer^ului 51 publicarea prin 
Buletin;

f) solutioneaza cererile de inregistrare $i alte 
cereri privind inregistrari in registrul comer^ului 
si dispune Tnregistrarea Tn registrul comer^ului a 
actelor, faptelor ^imen^iunilor supuse inregistrarii 
registrului comertului 51 publicarea prin Buletin;

g) solutioneaza cererile de inregistrare Tn registrul 
comertului a actelor modificatoare ale actului 
constitutiv;

Amendament al Comisiei 
adoptat cu unanimitate de 
voturi ale membrilor 
prezenti.g) soluponeaza cererile de Tnregistrare Tn 

registrul
modificatoare ale actului constitutiv ^ 
dupa—Gaz,—dispune—Tnregistrarea—Tn
Registrul beneficiarilor reali a modificarii
datelor privind beneficiarii reali sau din
deelara^iile pe-proprie raspundere privind
beneficiarii reali;

comertului actelora

54. Art.33 -(1) Registratorii sunt evaluati 
anual, pentru verificarea Tndeplinirii 
criteriilor de competenta ^i performan^ 
profesionala, prin procedura prevazuta de 
lege.
(2) Evaluarea este realizata de catre 
directorul oficiului registrului comer^ului 
Tn cadrul caaruia T^i desfa^oara activitatea 
registratorul sau, Tn caz de imposibilitate, 
de Tnlocuitorul acestuia.
(3) Tn procesul de evaluare se vor avea Tn 
vedere urmatoarele criterii:
a) modul de Tndeplinire a sarcinilor, 
indatoririlor ^i responsabilitatilor inscrise 
in fi^a postului;
b) nivelul cunostintelor $i deprinderilor

Articolul 33 se modifica ^i va avea urmatorul 
cuprins:
(1)-(4) nemodificat.
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Motivare/PrecizareAmendamente admise

specifice, aptitudini personate, raportat la 
cerintele postului;
c) respectarea regulamentului de 
organizare si functionare, 
regulamentului intern si a codului etic;
d) aptitudini organizatorice;
(4) Pentru fiecare dintre criteriile de 
evaluare se prevad indicatori de evaluare. 
Pe baza punctajului acordat fiecarui 
indicator de evaluare se calculeaza 
punctajul general.
(5) Criteriile de performanta evidenUate 
in fisa de evaluare se noteaza de la 1 la 5, 
nota exprimand aprecierea indeplinitii 
criteriului de performance m realizarea 
obiectivelor individuate stabilite, dupa

a

(5) Criteriile de performanta eviden^iate Tn fisa de 
evaluare se noteaza de la 1 la 5, nota exprimand 
aprecierea indeplinirii criteriului de performanta Tn 
realizarea obiectivelor individuate stabilite, dupa 
cum urmeaza: nota 1 reprezinta nivelul minim, 
iar nota 5 nivelul maxim.cum urmeaza:

■nota 1 reprezinta nivelul minim;
■nota 5 nivelul maxim.
(6) Tn functie de punctajul general 
obCinut, registratorului i se acorda unul 
dintre urmatoarele calificative: «foarte

<‘Satisfacator»,

6) Nemodificat.

bine» 
«nesatisfacator»>.

«bine»,

calificativului 
«nesatisfacator»‘ atrage eliberarea din 
functie si trecerea pe o functie 
corespunzatoare pregatirii profesionale, 
dupa caz.
(8) Punctajul acordat fiecarui indicator de

(7) Obtinerea
7) Nemodificat.

8) Nemodificat.
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Amendamente admise

evaluare, punctajul general, constatarile 
§i concluziile evaluarii §i calificativul 
obtinut se consemneaza m formularul de 
evaluare.
(9) Nu poate realiza evaluarea persoanei 
care este sot/sotie, ruda sau afin pana la 
gradul al IV-lea inclusiv cu registratorul 
evaluat; in aceste situatii, evaluarea se 
Tntocmeite, respectiv se aproba, de catre 
persoanele desemnate, in sens, de 
directorul general al ONRC.
(10) Registratorul nemultumit de 
punctajul obtinut la evaluare poate 
formula contestatie in termen de 15 zile 
de la data primirii fisei de evaluare.
(11) Contestatia se solutioneaza in termen 
de 15 zile de la sesizare, de catre o 
comisie formata din directorul general al 
ONRC sau, in caz de imposibilitate, de un 
director general adjunct, si 2 directori din 
cadrul ONRC, nominalizati prin decizie a 
directorului general al ONRC.
(12) Decizia comisiei se comunica 
registratorului $i poate fi contestata in 
termen de 15 zile de la comunicare la 
instanta judecatoreasca competent!, 
potrivit legii.

(9) Nu poate realiza evaluarea persoana care este 
sot sau sotie, ruda sau afin pana la gradul al IV-lea 
inclusiv cu registratorul evaluat; Tn aceste situa^ii, 
evaluarea se intocme^te, respectiv se aproba, de 
catre persoanele desemnate, Tn sen's, de directorul 
general al ONRC.

(10) Nemodificat.

(11) Contestatia se solutioneaza Tn termen de 15 
zile de la sesizare, de catre o comisie formata din 
directorul general al ONRC sau, Tn caz de 
imposibilitate, de un director general adjunct ?i 2 
directori din cadrul ONRC, numiti prin decizie a 
directorului general al ONRC.

Amendament al Comisiei 
adoptat cu unanimitate de 
voturi ale membrilor 
prezenti.

(12) Nemodificat.

55. Art.35 La articolul 35, alineatele (2) (4) se modifica $1
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(2) Sanctiunile disdplinare sunt:
a) avertismentul sens;
b) diminuarea remuneratiei lunare brute, 
cu pana la 15%, pe o perioada de la o luna 
la trei luni;
c) suspendarea contractului individual de 
munca pe o perioada de la o luna la trei 
luni;
d) desfacerea disdplinara a contractului 
individual de munca.

vor avea urmatorul cuprlns:
(2) Sanctiunile disciplinare sunt urmatoarele: 
a)-d) nemodificate.

Amendament al Comisiei 
adoptat cu unanimitate de 
voturi ale membrilor 
prezenti.

(4) Sanctiunile disciplinare se aplica in 
termen de 3 luni de la data luarii la

(4) Sanc^iunile disciplinare se aplica in termen de 3 
luni de la data luarii la cunostinta despre savar^irea 
abaterii disciplinare, dar nu mai tarziu de 1 an de 
la data savar^irii faptei.

cuno^tinta despre savar^irea abaterii 
disciplinare, dar nu mai tarziu de 1 an la 
data savar^irii faptei.
Art. 36 - Cercetarea disciplinara in cazul 
savar§irii de catre registratori a abaterilor 
prevazute de prezenta lege se face de 
catre o comisie alcatuita din: unul dintre

56. Articolul 36 se modifica va avea urmatorul 
cuprins:
Art. 36 • Cercetarea disciplinara in cazul savar^irii 
de catre registratori a abaterilor prevazute de 
prezenta lege se face de catre o comisie, numita 
prin decizie a directorului general al ONRC, 
alcatuita din: unul dintre directorii general! 
adjunct! ai ONRC, doi director! din cadrul 
directiilor ONRC.

Amendament al Comisiei 
adoptat cu unanimitate de 
voturi ale membrilor 
prezenti.directorii general! adjunct! ai ONRC, doi 

director! din cadrul direcp'ilor ONRC, 
numita prin decizie a directorului general 
al ONRC.

57. Art. 38 - (1) Raporturile de munca ale 
registratorului inceteaza in urmatoarele 
cazuri:

Justificare:
precizarea

La articolul 38, alineatul (1), litera c) se modifica si 
va avea urmatorul cuprins:

pentru 
tipului de 

sanctiune disdplinara care 
atrage incetarea raporturilor 
de munca.

„c) ca urmare a aplicarii sanc^iunii desfacerii 
disciplinare a contractului individual de munca;”c)sanctiune disciplinara;
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Amendament al Comisiei 
adoptat cu unanimitate de 
voturi ale membrilor 
prezenti.

La articolul 38, alineatul 2 se modifica 51 va avea 
urmatorul cuprins:
(2) In termen de 3 zile de la ramanerea definitiva a 
hotararii de condamnare a registratorului, instanU 
de executare comunica ONRC 0 copie a 
dispozitivului hotararii, in vederea emiterii 
deciziei de eliberare din functie.

58. Art. 38
(2) In termen de 3 zile de la ramanerea 
definitiva a hotararii de condamnare fa^a 
de registrator, instan^a de executare 
comunica ONRC copie de pe dispozitivul 
hotararii, in vederea emiterii deciziei de 
eliberare din functie.

Amendament al Comisiei 
adoptat cu unanimitate de 
voturi ale membrilor 
prezenti.

Art. 40- 444 Inainte de Tnceperea activitatii 
economice, profesioni^tii prevazuti la art. 
4 alin. (1) au obligap'a sa ceara 
inregistrarea In registrul comertului.

Articolul 40 se modifica si va avea urmatorul 
cuprins:
Art. 40- Inainte de Tnceperea activita^ii economice, 
profesionistii prevazuri' la art. 4 alin. (1) au 
obligatia sa solicite Tnregistrarea In registrul 
comertului.

59.
Amendament al Comisiei 
adoptat cu unanimitate de 
voturi ale membrilor 
prezenti.

60. Articolul 41 se modifica ^i va avea urmatorul 
cuprins:
Art. 41 - (1) ONRC pune la dispozitia solicitantilor 
pe pagina sa de internet $i pe portalul de servicii 
online, pentru formele de societati reglementate 
de Legea nr. 31/1990, republicata, cu modificarile 
5i completarile ulterioare, formulare-tip de acte 
constitutive ce se utilizeaza Tn procedura de 
constituire online.

Art. 41 • {lj ONRC pune la dispozitia
solicitantilor pe pagina sa de internet $i pe 
portalul de servicii online, pentru formele 
de societati reglementate de Legea 
societatilor nr.31/1990, formulare-tip de 
acte constitutiv ce se utilizeaza Tn 
procedura de constituire online.
(2) De asemenea, sunt disponibile pe 
pagina de internet si pe portalului de 
servicii online ale ONRC si alte formulare 
tip si modele de cereri redactate in limba

Amendament al Comisiei 
adoptat cu unanimitate de 
voturi ale membrilor 
prezenti.

(2) Sunt disponibile pe pagina de internet si pe 
portalului de servicii online ale ONRC ?i alte
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formulare tip si modele de cereri redactate in 
limba romana, ce se utilizeaza in procedura de 
constituire online, de Tnregistrare si de autorizare a 
funcUonarii/desfasurarii activitatii.
(3) ONRC pune la dispozitia solicitantului si o 
versiune in limba engleza a formularuluitip de act 
constitutiv, a alter formulare-tip, precum si a 
modelor de documente, cu scop de informare.
(4) Formularul-tip at actului constitutiv se aproba 
prin ordin al ministrului justitiei, la propunerea 
ONRC.

romana, ce se utilizeaza in procedura de 
constituire online, de mregistrare si de 
autorizare a functionarii/desfasurarii 
activitatii.
(2) ONRC pune la dispozitia solicitantului 
si o versiune in limba engleza a 
formularuluitip de act constitutiv, a alter 
formulare-tip, precum si a modelor de 
documente, cu scop de informare.
(3) Formatulactuluiconstitutiv formular-tip 
se aprobaprinordin al ministruluijustitiei, 
la propunerea ONRC.

(1) In cursul exercitarii Justificare: 
reslementare sistematica si 
evitarea 
prevedehle art. 45, propunem 
eliminarea art. 45, cu 
preluarea tezei a doua a atin. 
(2) in cadrul art. 42.

PentruAlineatul (2) al articolului 42 se modifica si va avea 
urmatorul cuprins:
„(2) tnregistrarea mentiunilor se poate face §i la 
cererea persoanelor interesate, in cazurile 
prevazute de lege, Tn termen de cel mult 30 de 
zile de la data la care au cunoscut actul sau 
faptul supus Tnregistrahi.”

61. Art. 42
activitatii sau la incetarea acesteia, 
profesionistii prevazuti la art. 4 alin. (1) 
au obligaiia de a solicita Tnregistrarea 
mentiunilor privind actele ji faptele a 
caror Tnregistrare este prevazuta de lege, 
Tn cel mult 15 zile de la data actelor sau

0

dublarii cu

producerii faptelor supuse obligatiei de 
Tnre^istrare.
(2) Inregistrarea mentiunilor se poate 
face $i la cererea persoanelor interesate, 
Tn cazurile prevazute de lege.

Amendament al Comisiei 
adoptat cu unanimitate de 
voturi ale membrilor 
prezenti.

Art. 43 ■ Pentru operatiunile prevazute la 
art. 40 5i la art. 42 din lege nu se percep 
taxe $i tarife.

Articolul 43 se modifica $i va avea urmatorul 
cuprins:
Art. 43 -Pentru operatiunile prevazute la art. 40 ^i 
la art. 42 nu se percep taxe $i tarife._____________

62.
Amendament al Comisiei 
adoptat cu unanimitate de 
voturi ale membrilor
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prezenti.

Art. 44- (1) In scopul Tnregistrarii
hotararilor judecatoresti, in cazurile 
prevazute de lege, instantele comunica 
copia hotararii judecatoresti definitive.

(2) Hotararile judecatoresti mentionate 
la alin. (1) vor putea fi transmise si Tn 
format electronic, prin interconectare cu 
sistemul ECRIS, dupa—data—finalizarii

4nterconectani
sistemulului informatic integrat al ONRC
cu acesta.

63. Art. 44 se modifica ji va avea urmatorul cuprins:

„Art. 44- (1) tn scopul tnregistrarii hotararilor 
judecatoresti, Tn cazurile prevazute de lege, 
instantele comunica copia hotararii judecatoresti 
definitive sau, acolo unde legea prevede, 
executorii, Tn care sunt consemnate mentiunile 
ce trebuie inregistrate Tn registrul comer^ului.
(2) Hotararile judecatoresti mentionate la alin. (1) 
vor putea fi transmise ^i Tn format electronic, Tn 
copie, prin sistemul de interconectare a sistemului 
informatic integrat al ONRC cu sistemul ECRIS.”

Justificare: Se propune
modificarea alin.(l) pentru 
corelare cu prevedehle art. 5 
alin. (1) si a alin. (2) pentru o 
reslementare sistematica, 
teza propusa spre eliminare 
avand natura unei solupi de 
drept tranzitoriu.

operationalizarii Amendament al Comisiei 
adoptat cu unanimitate de 
voturi ale membrilor 
prezenti.

Articolul 45 se elimina.64. Art. ^5 • (1) Profesionistul-are obligaTia
sa—solicite—Tnregistrarea—Tn—registrul
GomerTului a men^iunilor prevazute de
lege> Tn cel mult 15 zile de la data
actelor $i faptelor supuse obligaTiei de
Tnregistrare.
(2) Inregist-r-ar-ea—men^iunilor se poate
face $i la cererea-persoanelor interesate,
Tn-termen de cel mult 30 de zile de la
data-cand au cunoscut actul sau faptul
supus Tnregistrarii i

Justificare: 
reglementare 
propunem eliminarea art. 45 
pentru evitarea dublarii cu art. 
42, teza finala a alin. (2) fiind 
preluata in cuprinsul acestui 
din urma articol.

pentru 
sistematica,

o

Amendament al Comisiei 
adoptat cu unanimitate de 
voturi ale membrilor 
prezenri’.

(l)Documentele depuse Tn65. Art. 46 Articolele 46 si 47 se elimina. Justificare:
reglementare

Pentru 
sistematica.

a
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sustinerea cererilor de Tnregistrare se 
redacteaza Tn limba romana.
(2) La cerere, se poate asigura si 
publicitatea inscrisurilor traduse intr-una 
dintre limbile oficiale ale statelor 
membre ale Uniunii Europene, 
documentele fiind depuse m traducere.
(3) Inscrisurile traduse Tntr-o limba straina 
se vor redacta fie pe doua coloane, 
cuprinzand Tn prima coloana textul Tn 
limba romana, iar Tn cea de-a doua, 
textul Tn limba straina, fie Tn mod 
succesiv, mai Tntai textul Tn limba 
romana, continuandu-se cu textul Tn 
limba straina.
(4) Tn caz de neconcordan^a Tntre actele §i 
informap'ile publicate Tn limbile oficiale 
ale registrului §i traducerea publicata 
voluntar, aceasta din urma nu este 
opozabila ter^ilor; cu toate acestea, terTii 
se pot prevala de traducerile publicate 
voluntar, cu excep^ia cazului Tn care 
societatea dovede^te ca ei au avut 
cunojtin^a de versiunea care facea 
obiectul publicita^ii obligatorii.
(5) Oficiile registrului comer^ului asigura

propunem reamplasarea, in 
mod adaptat, in cadrul 
sectiunii dedicate cererii de 
inresistrate si documentelor 
anexate acesteia.
Amendament al Comisiei 
adoptat cu unanimitate de 
voturi ale membrilor 
prezenti.
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accesul 51 la copiile actelor prevazute la 
aUn.(3) Tn aceleaji conditii ca 51 la actele 
Tn limba romana.

(1) Inscrisurile depuse Tn Se elimina.66. Art. 47
sus^inerea cererii de Tnregistrare care fac 
parte din categoria actelor oficiale se 
prezinta la oficiul registrului comertului 
astfel:

Amendament al Comisiei 
adoptat cu unanimitate de 
voturi ale membrilor 
prezenti.

a) Tn forma originala - pentru statele cu 
care Romania a Tncheiat conven^ii ce 
includ dispozipi referitoare la Tnlaturarea 
cerin^ei supralegalizarii ^i a oricarei altei 
formalitap similare;
b) Tn forma originala - pentru statele Tn 
privin^a actelor carora reglementarile 
Uniunii Europene le prevad aceasta forma;
c) Tn forma originala conpnand apostila - 
pentru statele par^i ale Convenpei cu 
privire la suprimarea cerintei 
supralegalizarii actelor oficiale straine, 
adoptata la Haga la 5 octombrie 1961, la 
care Romania a aderat prin Ordonan^a 
Guvernului nr. 66/1999, aprobata prin 
Legea nr. 52/2000, cu modificarile si 
completarile ulterioare, cu exceppa
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statelor men^ionate la lit. a) 51 b); 
d) in forma originala, conp'nand dovada 
supralegalizarii - pentru statele care nu se 
mcadreaza in niciuna dintre situatiile de 
mai sus.
(2) tnscrisurile prevazute la alin. (1) 
trebuie sa fie Tnsopte de traducerea 
legalizata, Tn original, sau in format 
electronic, transmisa de notarul public, 
prin mijloace electronice cu semnatura 
electronica calificata.

67. Art. 48 -....
(2) tncheierile registratorului, precum 51 
hotararile judecatoresti, acolo unde 
legea prevede, se publica> Tn scop de 
informare, Tn Buletin.

Alineatul (2) al articolului 48 se modifica si va 
avea urmatorul cuprins:

„(2) Tncheierile registratorului, precum si 
hotararile judecatoresti, acolo unde legea prevede, 
se publicain Buletin.”

Justificare: se propane
reformuiarea lit. a) pentru 
corelare cu amendamentut 
propus la art. 15 alin. (2) din 
initiotiva legislativa si 
introducerea unui alineat nou 
pentru asigurarea transpunerii 
art. 16 alin. (5) teza a doua 
din Directive Societap, astfel 
cum 0 fast amendat de 
Directive Digitalizare (care 
prevede ca opozabilitatea se 
realizeaza de la data 
inregistrarii in registrul 
comertului) si aplicarea sa,cu 
titlu general, operatiunilor 
efectuate de totiprofesionistii

La articolul 48, dupa alineatul (1) se introduce un 
alineat nou, alin. (r), cu urmatorul cuprins:
„(1') Operatiunile efectuate de persoana fizica 
sau jutidica Tnainte de a 16-a zi de la data 
Tnregistrarii acestora Tn registrul comerTului nu 
sunt opozabile terfilor care dovedesc ca au fost 
Tn imposibilitate de a lua cuno^tlnfa despre ele.”
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inregistrati in registrul 
comertuiui (nu numai de 
persoane juridice, societati).

Amendament al Comisiei 
adoptat cu unanimitate de 
voturi ale membrilor 
prezenti.

La articolul 51, alineatul 2 se modifica si va avea 
urmatorul cuprins:
(2) Cand o firma noua este similara cu alta firma, 
trebuie sa se adauge o menpune care sa o 
deosebeasca de aceasta, fie prin desemnarea 
precise a persoanei, fie prin indicarea felului de 
corner^ exercitat sau in orice alt mod.

68. Art. 51 • (1) Orice firma noua trebuie sa 
se deosebeasca de cele existente.

Amendament al Comisiei 
adoptat cu unanimitate de 
voturi ale membrilor 
prezenri.

(2) Cand o firma noua este asemanatoare 
cu o alta, trebuie sa se adauge o 
menriune care sa o deosebeasca de 
aceasta, fie prin desemnarea mai-precisa 
a persoanei, fie prin indicarea felului de 
comert exercitat sau Tn orice alt mod.

69. Art. 54 - (1) Verificarea disponibilitapi 
firmei se face la solicitarea persoanei 
interesate, de catre oficiul registrului 
comertului inainte de intocmirea actelor 
constitutive sau, dupa caz, de modificare 
a firmei.

La articolul 54, alineatele (1), (2), (4) si (6) se 
modifica si vor avea urmatorul cuprins:
„(1) Verificarea disponibilitapi firmei se face la 
solicitarea persoanei interesate de catre oficiul 
registrului comer^ului, inainte de intocmirea 
actelor constitutive sau, dupa caz, de modificare a 
firmei.Verificarea disponibilitapi firmei p 
rezervarea acesteia se pot face p prin portalul de 
servicii online.

Justificare: Se propune
modificarea lit. a) pentru 
asigurarea 
complete a prevederilor art. I 
pet. 5 din Directive 
Digitalizare referitor la art. 
13g alin. (3) lit. e) din 
Directiva Societati care 
stabilesteobligatia statelor 
membre care au o procedure 
de verificare a legalitatii

transpunerii

(2) In vederea rezervarii, firma este
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supusa operatiunii de verificare a 
Tndeplinirii conditiilor de disponibilitate 
51 de distinctivitatefataa de firmele 
inregistrate m registrul comertului sau 
rezervate, precum ^i cu privire la alte 
condiUi prevazute de lege in privinta 
firmei.

(2) In vederea rezervarii, firma este supusa 
operatiunii de verificare a indeplinirii conditiilor 
de disponibilitate ^i de specificitate fata de 
firmele inregistrate in registrul comertului sau 
rezervate, precum si cu privire la alte conditii 
prevazute de lege in privinu firmei.

denumihi societatii, sa 
prevada cadrul /ega/ pentru 
efectuarea acestei proceduh si 
online.
La propunerea modificarii 
aiin. (6) s-a avut in vedere ca 
prelungirea sine die a 
rezervarii unei denumiri 
limiteaza, 
dreptui
economid de a folosi 0 
denumire care nu exista tnca 
m pia^a, ceea ce poate 
constitui 0 limitare a tiberta^ii 
economice.

nejustificat, 
altor opera tori(4) 0 firma are caracter distinctiv atunci 

cand denumirea nu este generic! ^i se 
deosebeste de alte firme inregistrate 
anterior in registrul comertului. 
Elementele tehnice de distinctivitate a 
firmei sunt stabilite prin norme 
metodologice, aprobate prin ordin al 
ministrului justitiei.

(4) 0 firma are caracter distinctiv atunci cand 
denumirea nu este generic! si se deosebeste de 
alte firme inregistrate anterior in registrul 
comertului. Elementele tehnice de specificitate 
ale firmei sunt stabilite prin norme metodologice, 
aprobate prin ordin al ministrului justipei.

(6) Dovada eliberat! dup! efectuarea 
verific!rii ^i rezerv!rii este valabila 
pentru 0 perioad! de 3 luni de la data 
rezerv!rii ^i-poat-e-fi prelungita succesiv, 
la cererea formulat! de solicitant Tnainte

(6) Dovada eliberat! dup! efectuarea verific!rii ^i 
rezerv!rii este valabila pentru 0 perioada de 0 luna 
de la data eliberarii dovezli.

Amendament al Comisiei 
adoptat cu unanimitate de 
voturi ale membrilor prezenti

de expirarea valabilita^.
70. Art. 55 "(2) Firmele radiate-din registrul 

comer^ului sunt indisponibile pentru 0
perioada de 2 ani de-la-data radierii sau
schimbarii denumirii, cu except

Justificare: 
indisponibilitatii 
denumiri, chiar dupa radierea 
din registrul comerfului

Prelungireo
unei

Alineatul (2) al articolului 55 se elimina.
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dobandltorulu^T-cu orice titlu, al unui
fond de Gomer^y cu acordul expres al
titularuiui precedent sau ai-succesorUor
sai—w—dreptuh—^—Gy—obliga^la—de
men^ionare tn cuprinsul acelei firme a
cailtapi de-suGcesor;

Umiteaza, 
dreptul altor 
economici de

nejustificat, 
operator) 

a folos) 0 
denumire care nu exista fnca 
tn piata, ceea ce poate 
constitui o limitare a (ibertatii 
economice.

Amendament al Comisiei 
adoptat cu unanimitate de 
voturi ale membrilor 
prezenti.

71. Art. 56 - (1) Firma unui profesionist
persoana fizica ce are obligap'a de 
Tnregistrare Tn registrul comertului 
trebuie sa cuprinda numele $i prenumele 
acestuia, precum ^i forma de exercitare 
a activita^ii economice, potrivit art. 4 din 
Q.U.G,——44/-2008i—aprobata^—gu
modificari $1 completari, prin-Legea nr.

■182/2016, respectiv persoana fizica 
autorizata sau—PFA, ori Tntreprindere 
individuala.

Justificare: modificari propose 
din ratiuni de tehnica 
lesislativa; a(in.(4) dubleaza, 
cu cuvinte diferite, solatia de 
re^lementare de la alin. (2).

La articolul 56, alineatele (1) si (2) se modifica si 
vor avea urmatorul cuprins:
„(1) Firma unui profesionist persoana fizica ce are 
obligatia de Tnregistrare Tn registrul comer^ului 
cuprinde numele ^i prenumele acestuia, precum ^i 
forma de exercitare a activitatii economice, 51 
anume persoana fizica autorizata ori Tntreprindere 
individuala.

(2) Tn cazul Tn care exista identitate de 
nume ji prenume cu alta persoana fizica 
autorizata sau cu numele utilizat de 0 
Tntreprindere individuala Tnregistrata Tn 
registrul comer^ului ori rezervata Tn 
vederea Tnregistrarii, firma va fi

(2) In cazul Tn care exista identitate de nume ji 
prenume cu alta persoana fizica autorizata sau 
Tntreprindere individuala, Tntreprindere familiala 
Tnregistrata Tn registrul comerTului ori rezervata Tn 
vederea Tnregistrarii, firma va fi completata cu 
ini^ialele prenumelui tatalui sau al mamei sau cu
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prenumele intreg al acestora, iar, daca 51 dupa 
completare se pastreaza identitatea, se va adauga 
0 alta men^iune care sa identifice mal precis 
persoana sau felul comer^ului sau.”

completata cu ini^ialele prenumelui 
tatalui sau al mamei sau cu prenumele 
Tntreg al acestora, iar, daca ji dupa 
completare se pastreaza identitatea, se 
va adauga 0 alta men^iune care sa 
identifice mai precis persoana sau felul 
comer^ului sau.
(3) Firma unei intreprinderi familiale 
cuprinde numele membrului de familie la 
initiativa
caruia se infiinteaza intreprinderea 
familiala, sens m intregime, sau din 
numele si initialaprenumelui acesteia, la 
care se adaugamentiunea „intreprindere 
familiala", scrisa in intregime.
(^) Tn caz de identitate de nume $i
prenume cu un alt profesionist persoana
fizica sau cu firma-unei-alte-Tntreprinderi
familiale----- 4nf-egistrata-----+n----- registrul
comer^ului—sau—r-ezervata——vederea
mregistrarii>----- se----- aplica----- in----- n^od
€or-espunzator dispozi^iile alin. (2).

3) Nemodificat.

Amendament al Comisiei 
adoptat cu unanimitate de 
voturi ale membrilor 
prezenti.

Alineatul (4) se elimina.

Art. 57- Firma unei societati in nume 
colectiv trebuie sa cuprinda numele a cel 
putin unuia dintre asociati, cu mentiunea 
"societate in nume colectiv", scrisa3 in 
intregime.

Articolul 57 se modifica si va avea urmatorul 
cuprins:
Art. 57- Firma unei societa^i in nume colectiv 
trebuie sa cuprinda numele a cel puUn unuia 
dintre asocia^i, cu mentiunea "societate in nume 
colectiv", scrisa in Tntregime.

72. Corectare
materiala

eroare

Amendament al Comisiei 
adoptat cu unanimitate de 
voturi ale membrilor 
prezenti.__________________
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Articolul 60 se modifica si va avea urmatorul 
cuprins:

Art.60 - Firma unei societati pe actiuni 
sau in comandita pe actiuni se compune 
dintr-o denumire proprie, de natura a o 
deosebi de firma alter societati, ^i va fi 
insop’ta de mentiunea scrisa in mtregime 
"societate pe actiuni" sau "S.A.” ori, dupa 
caz, "societate in comandita pe actiuni".

73. Aviz CL

Amendament al Comisiei 
adoptat cu unanimitate de 
voturi ale membrilor 
prezenti.

Art.60 - Firma unei societati pe ac^iuni sau Tn 
comandita pe actiuni consta dintr-o denumire 
proprie, de natura a o deosebi de firma alter 
societati, si va fi insopta de mentiunea scrisa in 
intregime "societate pe actiuni" sau "S.A." ori, 
dupa caz, "societate Tn comandita pe actiuni".

Art.76 ■ (1) Cererea de inmatriculare a 
unei persoane juridice prevazute la art. 4 
alin. (1) cuprinde:

74. La articolul 76, alineatul (1), litera d) 
modifica si va avea urmatorul cuprins:
„d) adresa de e-mail si/sau numarul de telefon 
ce urmeaza sa fie utilizate Tn corespondenta cu 
ONRC ^i la care urmeaza sa primeasca notificari, 
precum §i, daca exista, pagina de internet;”

Justificare: pentru
transpunerea prevedehlor art.I 
pet. 10 din Directiva 
Disitalizare referitor la art. 19 
alin. (2) lit. d) din Directiva 
societaticre instituie oblisatia 
statelor membre de a furniza 
informatii despre patina de 
internet a societatii, daca 
aceasta exista, cu titlu sratuit, 
prin sistemul de interconectare 
a registrelor comertului.

se

d) adresa de e-mail si/sau numarul de 
telefon ce urmeaza sa fie utilizate Tn 
corespondenta cu ONRC §i la care 
urmeaza sa primeasca notificari; Dupa alineatul (2) al articolului 76, se introduce un 

alineat nou, alin. (2^), cu urmatorul cuprins:
„(2^) La cererea de Tnmatriculare se ata^eaza §i 
dovada autorizatiilors au avizelor eliberate de 
autorita^ile competente ca o conditie prealabila 
Tnmatricularii Tn registrul comertului, cand 
emiterea unor astfel de autorizatii sau avize este 
prevazuta de lege.Tn cazul Tn care autorizatiile 
sau avizele sunt eliberate de institutii publice ori 
de organe de specialitate ale administratiei 
pubtice centrale, ONRC solicita acestora 
transmiterea copiilor autorizatiilor sau avizelor 
Tn format electronic.

Reformulare potrivit Legii 
nr. 267/2021 - art. 2'.

Amendament al Comisiei 
adoptat cu unanimitate de
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membrilorvoturi ale 
prezenti.

Art. 77 • (1) Cererea de inregistrare a 
sucursalei unei persoane juridice 
cuprinde:

75. Justificare: din ratiuni de 
tehnicQ lesislativa, pentru 
asisurarea unei terminologii 
unitare in cadrul proiectului 
(“firma" este definite to 
art. 3 ca denumirea sub care 

profesionist 
desfasoara activitatea)

La articolul 77, alineatului (1), Utera aj
modifica si vor avea urmatorul cuprins:

„a) firma sucursalei, astfel cum aceasta 
figureaza rezervata Tn registrul comertului;”

se

sucursalei, astfel cum 
aceasta figureaza rezervata Tn registrul 
comertului;

a)

isiun
Alineatele (2) si (4) ale articolului 77 se 
modifica si vor avea urmatorul cuprins:
“(2) La cererea de Tnregistrare se anexeaza :
a) dovada sediului sucursalei ;
b) hotararea adunarii generale/decizia 
consiliului de administra^ie, respectiv a 
directoratului, prin care a fost Tnfiintata 
sucursala, care va confine ^i obiectul de 
activitate al sucursalei, precum ^i numirea, 
Tncetarea functiei si identitatea persoanelor 
care care se ocupa nemijlocit de activitatea 
sucursalei;
c) declara^ia pe proprie raspundere privind 
Tndeplinirea condi^iilor legale de func^ionare;

d) actele de identitate ale reprezentan^ilor 
persoanei juridice care se ocupa nemijlocit de 
activitatea sucursalei;

e) informa^iile din cazierul fiscal al 
reprezentantului persoanei juridice care se 
ocupa nemijlocit de activita^ile sucursalei, care 
se obfin de ONRC de la ANAF, sau, Tn cazul tn

(2) La cererea de Tnregistrare se 
anexeaza urmatoarele :
a) dovada sediului sucursalei ;
b) hotararea adunarii generale/decizia 
consiliului de administratie, respectiv a 
directoratului, prin care a fost Tnfiintata 
sucursala.

Justificare:Propunem 
completarea alin. (2) pentru 
asigurarea 
complete a prevederilor art. 
28a din Directive Digitalizare 
referitoare la procedure de 
inregistrare 
sucursalelor.

transpunerii

online a
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care acesta este cetacean strain, declaratia pe 
propria raspundere din care sa rezulte ca nu a 
savar^it fapte si nu s-a aflat tn situatii de natura 
celor care se inscriu Tn evidenfa cazierului fiscal, 
precum ^i ca nu este Tnregistrat fiscal tn 
Romania;

f) declara^ia pe propria raspundere a 
reprezentantului persoanei juridice care se 
ocupa nemijlocit de activita^ile sucursalei din 
care sa rezulte ca tndepline^te condi^iile legale 
pentru de^inerea acestei calitati;

g) Tn situa^iile speciale, prevazute de lege, 
dovada autorizatiilpr/avizelor eliberate de 
autorita^ile competente ca o condi^ie prealabila 
Tnregistrarii Tn registrul comertului, cand 
emiterea unor astfel de autoriza^ii/avize este 
prevazuta de lege.

(3) Oficiulregistruluicomertului de la 
sediulsucursaleitransmiteoficiuluiregistrul 
uicomertului de la sediul principal al 
profesionistului un extras de pe 
Tnregistrareaefectuata, pentru a fi 
mentionatainregistrulcomertului 
respective.

La a(in.(4), completarea 
propusQ are in vedere faptul ca 
pentru societa^He din UE nu 
mai este vatabila prima teza, 
mentiunea in registrul 
comertutuirealizandu-se din

(4) Persoanele juridice romane care deschid 
sucursale Tn strainatate au obligaTia men^ionarii 
acestora la oficiul registrului comer^ului din 
Romania, dupa Tnregistrarea lor Tn statele 
respective. Tn cazul Tn care sucursala se deschide

(4) Persoanele juhdice romane care 
deschid sucursale Tn strainatate au 
obligatiamen^ionarii acestora la oficiul 
registrului comeitului din Romania,
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dupa inregistrarea lor Tn statele 
respective.

notificahiTntr-un stat membru a( Unfunii Europene, 
men^lonarea se face din oficiu, imediat dupa 
primirea notificarii Tnregistrarii de la registrul 
statului membru. Confirmarea primirii notificarii 
se transmite registrului comer^ului din statul 
membru de catre ONRC.”

oficiu,
primite, pe cole electronica, 
de la re$istrul statutui membru 
in care s-a inresistrat sucursala 
(art. 1 pet. 15 din Directive 
Digitalizare refehtor la art. 
28a alin.(7) teza a doua din 
Directiva Societati).

urmare

Amendament al Comisiei 
adoptat cu unanimitate de 
voturi ale membrilor 
prezenti.

Art. 78 - (1) Cererea de inregistrare a 
sucursalelor persoanelor juridice straine 
cuprinde :
a) denumirea persoanei juridice din 
strainatate ^i forma juridica, precum 
$idenumirea sucursalei, daca este diferita 
de cea a persoanei juridice, astfel cum 
aceasta figureaza rezervata Tn registrul 
comer^ului ;
b) registrul Tn care este Tnmatriculata 
persoana
numarul de Tnmatriculare$i, dupa caz, 
identificatorul—uRi€—l^—nivel—european
4EUID);

76. La articolul 78, alin. (1), literele a), b) ^i e) se 
modified si vor avea urmatorul cuprins:

Justificare: Pentru unitate
terminologica in cuprinsul 
proiectului (utilizarea
termenului "firma", definit la 
art. 3, ca denumirea sub care 
persoana fizica sau juridica, ori 
sucursala acesteia din urma, J?i 
desfa^oara activitatea ^i sub 
care semneaza; utilizarea 
sintagmei "numar de 
inregistrare’’ pentru persoanele 
Juridice inregistrate in 
registrele din strainatate, in 
conformitate cu terminologia 
utilizata de Directiva Societati, 
astfel cum a fast modificata de 
Directiva Digitalizare - art. 19

“a) firma persoanei juridice din strainatate $i 
forma juridica, precum ^i firma sucursalei, daca 
este diferita de cea a persoanei juridice, astfel 
cum aceasta figureaza rezervata Tn registrul 
comertului;

juridica din strainatate,

b) registrul Tn care este Tnmatriculata persoana 
juridica din strainatate, numarul de Tnregistrare §i, 
dupa caz, EUID;

e) numele si prenumele si calitatea
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detitera
inregistrare"/ "registration 
number".
Completarea literei e) pentru 
ca in cererea de inregistrare sa 
fie mentionati si reprezentantH 
persoanei juridice din 
strainatate, in conformitate cu 
art. SOalin. 1 lit. e) prima 
liniuta Directiva Societati si a 
art. 30a lit. e din Directiva 
Digitalizare.

c) "numarreprezentantUor persoanei juridice din 
strainatate 
se ocupa nemijiocit de activitatea 
sucursalei, cu precizarea daca puterile ce 

s-au
urmeaza a fi exercitate impreuna sau 
separat, conform actului constitutiv, 
tipul
identitate, seria/numarul, emitentui 
actului de identitate, data emiterii si a 
expirarii 
acestuia;

care

e) numele si prenumele si calitatea 
reprezentantilor persoanei juridice din strainatate 
si ale celor care care se ocupa nemijiocit de 
activitatea sucursalei, cu precizarea daca puterile 
ce li s-au content urmeaza a fi exercitate 
impreuna sau separat, conform actului constitutiv, 
tipul actului de identitate, seria/numarul, 
emitentului actului de identitate, data emiterii si 
a expirarii acestuia;”

li conferit

actului de

Justificare: Completarile sunt 
propose pentru reglementarea 
sistematica a procedurii de 
mregistrare a sucursalelor 
persoanelor juridice din 
strainatate - cu sediul in UE 
sau in afara UE - , inclusiv 
online, in scopul asigurarii 
transpunerii complete a 
Directive! Digitalizare - art. I 
pet.15, 16 ^i 17 referitoare la 
art. 28a (care prevede la alin. 
(2) obligafia statelor membre 
de a stabili norme detaliate 
privind tnregistrarea online a 
sucursalelor), 30a (modificari 

documentelor

Alineatul (2) al articolului 78 se modifica ^i va avea 
urmatorul cuprins:
“(2) La cererea de Tnregistrare se anexeaza 
inscrlsurlle prevazute la art. 77 alin. (2) precum 
§1, Tn cazul sucursalelor persoanelor juridice din 
state care nu sunt membre ale Uniunii Europene 
sau state participante la Spa^iul Economic 
European, urmatoarele:

a) actui constitutiv ;i statutul persoanei 
juridice din strainatate, daca sunt con^inute Tn 
documente separate, Tmpreuna cu toate 
modificarile acestor documente, sau actui 
constitutiv actualizat, Tn traducere Tn limba 
romana, realizata de un traducator autorizat;

b) documente care sa ateste sediul social at

(2) La cererea de Tnregistrare se anexeaza 
dovada sediului sucursalei si actui de 
deschidere a sucursalei-.—In—cazul 
transmiterii—acesteia—prin—mijloace
electronice,—aetul—de deschidere—a
sucursalei—este—semnat—eu—semnatura
electronica calificat-a-$i-este TnsoTit de o
traducere—aut-Qrizata>—certificata—de
partet

ale si
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persoanei juridice din strainatate, obiectul de 
activitate al acesteia §i, cel pu^ln anual, valoarea 
capitalului subscris, daca aceste informafii nu 
sunt incluse Tn documentele prevazute la lit. a);

informatiilor phvind persoana 
juridica din strainatate care 
deschide o sucursala in
Romania) fi art. 31 din
Directiva Societati (pretuarea 
solu^iei facultative de
asigurare
publicita^isituapilor 
financiare anuale prin 
inresistrarea la un s/ngur 
resistru - cel al societapi
mama, daca aceasta ip are 
sediul intr-un stat niembru 
UE).

c) un certificat care sa ateste exhtenpa 
societafii, emis de resistrut tn care este 
tnmatriculata persoana juridica din strainatatef 
tnsopt
romanajegalizata, efectuata de un traducator 
autorizat;

a

limbode traducerea in

La articolul 78, dupa alineatul (2) se introduc trei 
alineate noi, alin. (3) • (5), cu urmatorul cuprins:
„(3) ONRC transmite, prin intermediul sistemului 

de interconectare a registrelor comerfului, 
registrului comerfului de la sediul persoanei 
juridice din strainatate un extras privind 
Tnregistrarea sucursalei.

(4) In cazul sucursalelor deschise de persoane 
juridice care nu sunt guvernate de legea unui 
stat membru al Uniunii Europene sau al Spatiului 
Economic European se depun la registrul 
comertului de la sediul sucursalei situatiile 
financiare anuale ale operatorului economic, asa 
cum sunt acestea intocmite, auditate si publicate 
in conformitate cu legea din Romania sau, dupa 
caz, cu legea care guverneaza persoana juridica 
din strainatate daca aceasta prevede reguli 
contabile echivalente celor aflate in vigoare in
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Uniunea Europeana.
(5) Publicitatea situaffilor finandare anuale 

ale persoanelor juridice cu sediul intr-un stat 
membru al Unlunil Europene care deschid 
sucursale Tn Romania este TndepMnita prin 
efectuarea publicitafii acestora Tn acel stat 
membru.”

Amendament al Comisiei 
adoptat cu unanimitate de 
voturi ale membrilor 
prezenti.

Amendament al Comisiei 
adoptat cu unanimitate de 
voturi ale membrilor 
prezenti.

Dupa articolul 78, se introduc doua articole noi, 
art. 78^- 78^, cu urmatorul cuprins:
“Art. 78^ - (1) Documentele depuse Tn sus^inerea 
cererilor de Tnregistrare se redacteaza Tn Mmba 
romana.
(2) SoMcitan^ii Tnregistrarii sau persoanele 
Tnregistrate Tn reglstrul comerTului pot depune 
documentele Tn sus^inerea cererilor de 
Tnregistrare redactate Tntr-una din limbile 
oficiale ale statelor membre ale Uniunii Europene 
sau ale Spa^iului Economic European ai caror 
ceta^eni sunt TnsoTite de traduced Tn limba 
romana, realizate de un traducator autorizat.

(3) La cerere, se poate asigura ^i publicitatea 
Tnscrisurilor traduse Tntr-una dintre limbile 
oficiale ale statelor membre ale Uniunii 
Europene, . documentele fiind depuse Tn

77.
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traducere realizata de un traducator autorizat.
(4) Tnscrisurile traduse intr-o Mmba straina se 

vor redacta fie pe doua coloane, cuprinzand Tn 
prima coloana textul Tn limba romana, iar Tn cea 
de-a doua, textul Tn limba straina, fie Tn mod 
succesiv, mai Tntai textul Tn limba romana, 
continuandu-se cu textul Tn limba straina.

(5) Tn caz de neconcordan^a Tntre actele ;i 
informafiile publicate Tn limba romana |i 
traducerea publicata voluntar, aceasta din urma 
nu este opozabila ter^ilor; cu toate acestea, 
ter^ii se pot prevala de traducerea pubticata 
voluntar, cu excep^ia cazului Tn care societatea 
dovede^te ca ei au avut cuno^tin^a de versiunea 
care facea obiectul publicita^ii obligatorii.

(6) Oficiile registrului comer^ului asigura 
accesul $i la copiile actelor prevazute la alin.(3) 
Tn acelea^i condifii ca §i la actele Tn limba 
romana.

Art.78^ - (1) Tnscrisurile depuse Tn sus^inerea cererii
de Tnregistrare care fac parte din categoria actelor 
oficiale se prezinta la oficiul registrului comer^ului 
astfel:

78.
Justificare: 
reglementare 
sistematica, 
plasarea 
refehtoare la Ifmba in care se 
tntocmesc fi se depun 

pentru
fnresistrarea m registrul 
comerfului * art. 46 88
(pretuate in mod adaptat,

Pentru 0

normativa
propunem

dispozi^iilora) Tn forma originala ■ pentru statele cu care 
Romania a Tncheiat conven^ii ce includ 
dispozi^ii referitoare la Tnlaturarea cerintei 
supralegalizarii ^i a oricarei altei formalita^i 
similare;

b) Tn forma originala

documentele

pentru statele in
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privin^a actelor carora reglementarile 
Uniunii Europene le prevad aceasta forma;

c) in forma originala conp’nand apostila - 
pentru statele par^i ale Conven^iei cu 
privire
supralegalizarii actelor oficiale straine, 
adoptata la Haga la 5 octombrie 1961, la 
care Romania a aderat prin Ordonan^a 
Guvernului nr. 66/1999, aprobata prin Legea 
nr. 52/2000, cu modificarile $i completarile 
ulterioare, cu exceptia statelor men^ionate 
la lit. a) 51 b):

d) Tn forma originala, continand dovada 
supralegalizarii - pentru statele care nu se 
Tncadreaza in niciuna dintre situa^iile de 
mai sus.

(2) tnscrisurile prevazute la alin. (1) trebuie sa 
fie inso^ite de traducerea in limba romana 
legalizata, in original, sau in format electronic, 
transmisa de notarul public,in conditiile art. 85 
alin. (2), prin mijloace electronice cu semnatura 
electronic! calificata.

eitminareopentru
formalitatilor ce fac difidla 
inregistrarea online, astfel 

impune
Digitalizare) art. 47 * in 
cadrul sec^iunii privitoare la 
cererea de fnresistrare si 
documentele

Directivacum

la suprimarea cerin^ei

anexate'
acesteia.

Art. 85 alin. 2 din proiect:
(2) In cazul in care mscrisurile 
care se depun in sustinerea 
cererilor de inregistrare, 
inclusive actul constitutiv, sunt 
mtocmite, de catre notari 
publici sau avocati, ace^tia pot 
transmite oficiilor registrului 
comertului prin mijloace
electronice, la solicitarea
profesionistului, cererile de 
inregistrare ^i inscrisurile care 
0 insotesc, cu semnatura 
electronic calificata, ace^tia 
atestand
solicitantului inregistrarii.

identitatea

Amendament al Comisiei 
adoptat cu unanimitate de 
voturi ale membrilor
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prezenti.

Articolul 79 se modifica 51 va avea urmatorul 
cuphns:
„Art. 79 - Lipsa unui element obligatoriu al cererii 
de Tnregistrare sau a unuia dintre Tnscrisurile 
obllgatorii Tn sus^lnerea acestora atrage 
respingerea cereril de Tnregistrare.”

Amendament al Comisiei 
adoptat cu unanimitate de 
voturi ale membrilor 
prezenti.

79. Art. 79 - Lipsa unui element obligatoriu 
al cererii de Tnregistrare atrage 
respingerea acesteia.

JustificareiPentru 
ipotezelor care atrag respingerea cererii de 
fnregistrare, corelat cu art. 108 ^i art. 110 din 
ini^iativa legislativa.

reglementarea tuturor

La articolul 80, alineatul (3) se modifica ^i va avea 
urmatorul curpins:

Justificare: pentru corelare cu 
Legea nr. 20712015 privind 
Codul de procedura fiscala, cu 
modificarile completarile 
ulterioare, potrivit careia 
formularele necesare fi 
instrucpunile de utilizare a 
acestora privind administrarea 
creanfelor fiscale de catre 
organul fiscal central, precum 
ji orice norme p instrucpuni 
necesare aplicarii unitare a 
respectivului cod (inclusiv 
inregistrarea fiscala) se 
aproba prin ordin al 
pre^edintelui 
Naponale de Administrare 
Fiscala.

80. Art. 80.

(3) FormatuI cererii de inregistrare fiscala 
se stabile5te prin ordin comun al 
ministruiui finantelor publice si al 
ministrului justitiei, urmand a fi inclus in 
cererea de inregistrare in registrul 
comertului.

(3) FormatuI cererii de Tnregistrare fiscala se 
stabile^te prin ordin comun al pre§edintelui 
Agenfiei Na^ionale de Administrare Fiscala ^i al 
ministrului justitiei, urmand a fi inclus Tn cererea 
de Tnregistrare Tn registrul comer^ului.

Agenpei
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Amendament al Comisiei 
adoptat cu unanimitate de 
voturi ale membrilor 
prezenti.

Alineatul (1) al articolului 81 se modifica |i va avea 
urmatorul cuprins:
„(1) Cererea de mmatriculare Tn registrul 
comertului a unei persoane juridice 
semneaza de reprezentantul legal al acesteia 
sau de Tmputernidtul acestuia cu 
speciala sau generala autentica sau de avocat,Tn 
baza unei Tmputerniciri avocatiale, ori de catre 
oricare asocial, acp'onar sau membru.”

Art. 81 - (1) Cererea de Tnmatriculare 
Tn registrul comer^ului a unei persoane 
juridice
reprezentantul legal al acesteia sau de 
Tmputernicitul acestuia cu procura 
speciala/generala 
Tmputernicire avocatiala ori de catre 
oricare asociat/actionar/membru.

81.
Justificare: Din rafiuni de 
tehnicQ lesislativa, pentru 
claritate corelare cu
formularea de la alin. (2) al 
aceluiasi articol fi de la art.

dese semneaza
se

autentica sau procura 82 .

Amendament al Comisiei 
adoptat cu unanimitate de 
voturi ale membrilor 
prezenti.

Art. 83 H) ‘ Cererea de Tnregistrare se 
poate------semna^------ Tn------calitate------de
reprezentantt—^—de—eatre—per-soanele
autorizate-sa-acordei potrivit normelor
ce le reglementeaza-profesia^ asisten^a
de------speGialitat-e------necesara------pentru
infiin^area$i—reorganizarea—persoanelor
jur4dice.

Alineatul (4) al articolului 83 se elimina. Justificare: 
eliminarea alin. (4), deoarece 
defini^ia „ imputernicitului ” 
acopera toate catesoriile de 
persoane care pot semna 
cererea de tnresistrare in 
aceasta calitate

Propunem82.

Amendament al Comisiei 
adoptat cu unanimitate de
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voturi ale 
prezen^i.

membrilor

Dupa articolul 84, se introduce un articol nou, art. 
84', cu urmatorul cuprins:
„Art. 84'. • Pentru Tnregistrarea in registrul 
comer^ului prin mijloace electronice se 
utilizeaza, ca mijioc de identificare electronica, 
semnatura eiectronica calificata emisa Tn cadrul 
unui sistem de identificare electronica inclus Tn 
Msta publicata de Comisia Europeana, Tn 
conformitate cu articolul 9 din RegulamentuI 
(UE) nr. 910/2014.”

83. Justificare: Pentru asigurarea 
transpunerii art.! pet. 4 din 
Directive Digitalizare referitor 
ia 13b lit. b) din Directive 
Societoti.

Amendament al Comisiei 
adoptat cu unanimitate de 
voturi ale membrilor 
prezen^i.

84. Denumirea sec^iunii a 5-a a capitolului IV se 
modifica $i va avea urmatorul cuprins: 
„Depunerea cererii de Tnregistrare ^i a altor 
tipuri de cereri”

Justificere: Pentru corelereo 
cu emendementul propus le 
ort. 27 elin.(2).

Sec^iunea a 5-a
Depunerea cererii de Tnregistrare

Amendament al Comisiei 
adoptat cu unanimitate de 
voturi ale membrilor 
prezenti.

85. Art. 85 - (1) Pentru profesioni^44-Gare-au 
obligatia------Tnregistrlrii------Tn------ registrul
comertului, cererea de Tnregistrare sau, 
dupa caz, alte cereri, se depune/se depun

Alineatul (1) al articolului 85 se modifica ji va avea 
urmatorul cuprins:
„(1) Cererea de Tnregistrare sau, dupa caz, alt tip 
de cerere, Tnsotita de documentele necesare

Justificere: Din refiuni de 
tehnied legisletivo.
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inregistrarii, se depune la ghi^eu sau prin 
transmitere prin servidi de po^ta/curierat sau prin 
mijloace electronice la oficiul registrului 
comertului Tn a carui raza teritoriala este situat 
sediul/sediul social/profesional al acestora de 
catre persoanele mentionate la art. 81-83, personal 
sau prin imputernicit.”

la ghiseu sau prin transmitere prin servicii 
de posta/curierat sau prin mijloace 
electronice la oficiul registrului 
comertului in a carui raza teritoriala este 
situat sediul/sediul social/profesional al 
acestora de catre persoanele mentionate 
la art. 81, art. 82 $i la art. 83, personal 
sau prin Tmputernicit.

Oupa alineatul (2) al articolului 85, se propune 
introducerea a doua noi alineate, alin. (2^) si (2^), 
cu urmatorul cuprins:
„(2^) La transmiterea prin mijloace electronice, 

documentele necesare inregistrarii se depun, 
potrivit legii, Tn format electronic, semnate cu 
semnatura electronica calificata, sau, dupa caz, 
Tn copie certificata de parte prin semnatura 
electronica calificata.

(2^) Declarariile pe proprie raspundere care se 
depun, potrivit legii, Tn susfinerea cererii de 
Tnregistrare pot avea forma de Tnscris sub 
semnatura privata ^i pot fi depuse la oficiul 
registrului comertului sau transmise prin servicii 
de po^ta, curierat sau prin mijloace electronice, 
cu semnatura electronica calificata.”

Pentru
Directive!

Justificare:
transpunerea 
Disitalizare, care impune 
crearea premiselor /ega/e 
administrative pentru

inresistrareamfiinfarea^i 
societafii printr-o procedure 
care sa se desfd^oare integral 
online.

Amendament al Comisiei 
adoptat cu unanimitate de 
voturi ale membrilor 
prezenti.

449—InsGiisurile—depuse—Tn Articolul 88 se elimina.86. Af4T88-
sus^inerea—cererilor—de—Tnregistrare—se
redacteaza—Tn—ITmba' -romana, potrivit

Justificare:
sistematizare

Pentru
legislativa,

65



Nr.
crt.

Propunerea legislativa privind registrul 
comertului 
L564/2021

Amendamente admise Motivare/Precizare

ipotezele art. 88 au fost 
preluate, in mod adaptat, 
pentru asisurarea transpunehi 
Directive! Di$italizare, la art.

dispozitiilor art. 47 din lege.
(2) Solicitai^444RFeg4St-Far-»-sau-persoanele
Tnregistrate in registrul comettului pot
depune—documenteie—w—sus^inerea
cererilor de inregistrare redaotate Intr-
wfta—difl—iimbiie—ofidale—ate—statelor
membre ale Uniunii—Eur-opene-sau -ale
Spatiuiui—EeoRQmic—European—at—Garor
ceta^eni sunt, Tnso^ite de traduceri in
Umba romana> legaiizate.

78\

Amendament al Comisiei 
adoptat cu unanimitate de 
voturi ale membrilor 
prezen^i.

Cererea de Tnregistrare Tn87. Articolul 89 se modifica si va avea urmatorul 
cuprins:
Art. 89 - Cererea de Tnregistrare Tn registrul 
comertului se depune, daca legea nu prevede 
altfel, in termen de 15 zile de la data Tncheierii 
actului constitutiv sau a actului modificator, in 
cazul persoanelor juridice, iar pentru persoanele 
fizice autorizate, intreprinderile individuale si 
intreprinderile familiale, inainte de inceperea 
activitatii economice sau, in cazul in care 
reprezentantui intreprinderii familiale nu 
formuleaza cererea in termen de 15 zile de la 
incheierea acordului de constituire.

Art. 89
registrul comertului se depune, daca legea 
nu prevede altfel, in termen de 15 de la 
data Tncheierii actului constitutiv sau a

Amendament al Comisiei 
adoptat cu unanimitate de 
voturi ale membrilor 
prezen^i.

actului modificator, in cazul persoanelor 
juridice, iar pentru persoanele fizice 
autorizate, intreprinderile individuale si 
intreprinderile familiale, inainte de 
inceperea activitatii economice sau, in 
CLcazul
intreprinderii familiale nu formuleaza 
cererea in termen de 15 de la incheierea 
acordului de constituire.

in reprezentantuicare

Art. 91 - La Tnmatricularea societatilor 
se Tnregistreaza Tn registrul comertului, 
respectiv—Tn—registrul—beneficiarilor
rea^idatelecuprinse Tn cererea de 
Tnmatriculare, precum si datele din 
actul constitutiv, potrivit art. 7, cu

88. Articolul 91 se modifica $i va avea urmatorul 
cuprins:

Justificare: 
circumstanfierea ipotezei de 
regtementare 
fnreg/strarea Tn registrul 
comer^ului, corelat cu 
modificarile in acelasi sens

Pentru

la
La Tnmatricularea societatilor se„Art. 91

Tnregistreaza Tn registrul comertului datele 
cuprinse Tn cererea de Tnmatriculare, precum $i

66



Nr.
crt.

Propunerea legislativa phvind registrul 
comertului 
L564/2021

Amendamente admise Motivare/Precizare

propuse tn ceea ce phve^te 
cererea de mresistrare 
athbu^iile resistratorului.

exceptia lit. i), 51 potrivit art. 8, cu 
exceptia lit. p) din Legea societap'lor 
nr. 31/1990, republicata, cu 
modificarile si completarile ulterioare, 
precum si datele privind starea firmei, 
numarul si data incheierii 
registratorului, datele din declara^ia pe 
proprie raspundere cu privire la 
indeplinireaconditiilor 
functionare/desfasurare a activitatii, 
numarul de ordine Tn registrul
comertului, Identifieator-ul-unic la nivel 
european-EUID ^i codul unic de
Tnregistrare, denumirea$i sediul
societatii de registru independent
autorizat care \\ne registrul 
actionarilor, daca este cazul, potrivit 
art. 180 alin. (4) din Legea nr. 
31/1990i—datele—privind—beneficiarii 
reali) precum ^i alte date prevazute de
lege.

datele din actul constitutiv, potrivit art. 7, cu 
exceptia lit. i), ^i potrivit art. 8, cu exceptia lit. 
p) din Legea societatilor nr. 31/1990, 
republicata, cu modificarile si completarile 
ulterioare, precum si datele privind starea 
firmei, numarul si data Tncheierii registratorului, 
datele din declaratia pe proprie raspundere cu 
privire la Tndeplinirea condi^iilor de 
func^ionare/desfa^urare a activitatii, numarul 
de ordine Tn registrul comertului, EUID §i codul 
unic de Tnregistrare, firma ^i sediul societatii de 
registru independent autorizat care tine 
registrul actionarilor, daca este cazul, potrivit 
art. 180 alin. (4) din Legea nr. 
31/1990,republicata, cu modificarile si 
completarile ulterioare.”

Amendament al Comisiei 
adoptat cu unanimitate de 
voturi ale membrilor 
prezenti.

de

Art. 94 • La Tnmatricularea grupurilor 
de interes economic se Tnregistreaza Tn 
registrul comertului, r-espeotiv—Tr
registrul----beneficiarilor—reaUdatele
obligatorii cuprinse Tn cererea de 
Tnmatriculare, cele din actul constitutiv 
potrivit art. 122 alin. (1) din Legea nr. 
161/2003 privind unele masuri pentru

89. Articolul 94 se modifica ^i vor avea urmatorul 
cuprins: Justificare: Aceea^i ca

pentru
propus la art. 91.

amendamentul
La Tnmatricularea grupurilor de„Art. 94

interes economic se Tnregistreaza Tn registrul 
comertului, datele obligatorii cuprinse Tn 
cererea de Tnmatriculare, cele din actul 
constitutiv potrivit art. 122 alin. (1) din Legea Amendament al Comisiei
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asigurarea transparentei in exercitarea 
demnitatilor publice, a functiilor 
publice 51 in mediul de afaceri, 
prevenirea §i sanctionarea coruptiei, cu 
modificarile si completarile ulterioare, 
datele privind starea firmei, numarul 51 
data incheierii registratorului, datele 
din declaratia pe proprie raspundere 
privind Tndeplinirea condi^iilor legale 
de funcp’onare, numarul de ordine in 
registrul comertului, ident-ificatorul 
unic la nivel-european (EUID) ^i codul 
unic de mregistrare, precum si datele 
privind beneficiarii reali.

nr. 161/2003 privind unele masuri pentru 
asigurarea transparentei Tn exercitarea 
demnitatilor publice, a functiilor publice ji Tn 
mediul de afaceri, prevenirea ^i sanctionarea 
coruptiei, cu modificarile si completarile 
ulterioare, datele privind starea firmei, numarul 
^i data Tncheierii registratorului, datele din 
declaratia pe proprie raspundere privind 
indeplinirea conditiilor legale de funcUonare, 
numarul de ordine Tn registrul comer^ului, EUID 
5i codul unic deTnregistrare.”

adoptat cu unanimitate de 
voturi ale membrilor 
prezenti.

Articolul 95 se modifica ji va avea urmatorul 
cuprins:

90. Art. 95 - Pentru grupurile europene de 
interes economic cu sediul Tn Romania 
se Tnregistreaza Tn registrul comertului, 
respectiv—Tn—registrul—beneficiarilor
reaii—datele prevazute la art. 91, 
datele care atesta Tndeplinirea 
conditiilor caracterului european, 
precum §i datele privind transferal 
sediului din/Tn alt stat, daca este 
cazul.

Justifkare: Aceea^i ca
pentru
propus la art. 91 fi 94.

amendamentul

„Art. 95 • Pentru grupurile europene de interes 
economic cu sediul Tn Romania se Tnregistreaza 
Tn registrul comertului, datele prevazute la art. 
91, datele care atesta Tndeplinirea conditiilor 
caracterului european, precum 5i datele privind 
transferal sediului din/Tn alt stat, daca este 
cazul.”

Amendament al Comisiei 
adoptat cu unanimitate de 
voturi ale membrilor 
prezenti.

91. Art. 96 ■ Pentru societatile cooperative 
se Tnregistreaza Tn registrul comertului.

Articolul 96 se modifica 51 va avea urmatorul 
cuprins:___________________________________ Justificare: Aceeafi ca
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respectiv—m—registrui—beneflciarilor
feaU, datele din cererea de
Tnmatriculare, datele prevazute la art. 
16, cu exceptia lit. k), 1), m) ^i p) din 
Legea nr.1/2005 privind organizarea ji 
functionarea cooperatiei, republicata,
cu modificarile fi----- completarile
ulterioare, datele privind starea firmei, 
numarul si data Tncheierii 
registratorului, datele din declarap'a pe 
proprie raspundere privind Tndeplinirea 
condi^iilor legale de functionare, 
numarul de ordine in registrui
comertului, identificatorul unic la nivel 
european-EUID si codul unic de 
Tnregistrare, precum $i datele privind 
beneficiarii reali.

pentru amendamentul 
propus la art. 91, 94 95.„Art. 96 - Pentru societatile cooperative se 

Tnregistreaza in registrui comertului datele din 
cererea de inmatriculare, datele prevazute la 
art. 16, cu excep^ia lit. k), 1), m), o) ^i p) din 
Legea nr.1/2005 privind organizarea ^i 
functionarea cooperatiei, republicata, cu 
modificarile ulterioare, datele privind starea 
firmei, numarul si data mcheierii registratorului, 
datele din declara^ia pe proprie raspundere 
privind Tndeplinirea conditiilor legale de 
functionare, numarul de ordine in registrui 
comertului, EUID si codul unic de Tnregistrare. ” Amendament al Comisiei 

adoptat cu unanimitate de 
voturi ale membrilor 
prezenp’.

92, Articolul 97 se modifica 5i va avea urmatorul 
cuprins:

Art. 97 ■ Pentru cooperativele agricole 
se Tnregistreaza Tn registrui comertului, 
respectiv—To—registrul—beneficiarilor
f:ea4+ datele din cererea de 
Tnmatriculare, datele prevazute la art. 
11 din Legea cooperatiei agricole nr. 
566/2004
completarile ulterioare, cu exceptia 
lit. c), e)-i), datele privind starea 
firmei, numarul ^i data Tncheierii 
registratorului, datele din declaratia pe 
proprie raspundere privind Tndeplinirea

Justificare: 
pentru 
propus
precedente (art. 91, 94 -96).

Aceeafi ca 
amendamentul 

la articolele
„Art. 97* Pentru cooperativele agricole se 
Tnregistreaza Tn registrui comeitului datele din 
cererea de Tnmatriculare, datele prevazute la 
art. 11, alin.(2), lit. a), b) ^i d) din Legea 
cooperatiei agricole nr. 566/2004, cu 
modificarile ji completarile ulterioare, datele 
privind starea firmei, numarul ^i data Tncheierii 
registratorului, datele din declaratia pe proprie 
raspundere privind Tndeplinirea condiri'ilor legale

modificarile ^icu

Amendament al Comisiei 
adoptat cu unanimitate de 
voturi ale membrilor
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conditiilor legale de functionare, 
numarul de ordine Tn registrul 
comertului^ identificatorul unic la nivel 
european-EUID si codul unic de 
Tnregistrare, precum si-datele-privind 
benef-ioiarii reali;

de functionare, numarul de ordine Tn registrul 
comertului, EUID ^i codul unic de Tnregistrare.”

prezenti.

93. Articolul 98 se modifica ^i va avea urmatorul 
cuprins:

Art. 98
cooperatiste 
registrul comertului, respectiv—
registrul—beneficiarilor—r^eaU datele 
obligatorii cuprinse Tn cererea de 
Tnmatriculare, Tn actul constitutiv, 
potrivit art. 351 din Ordonanta de 
urgenta a Guvernului nr. 99/2006 
privind institutiile de credit si 
adecvarea capitalului, cu modificarile 
si completarile ulterioare,datele 
privind starea profesionistului, numarul 
5i data Tncheierii registratorului, datele 
din declaratia pe proprie raspundere 
privind Tndeplinirea conditiilor legale 
de func^ionare, numarul de ordine Tn 
registrul comertului,—identificatorul 
unic la nivel european -EUID si codul 
unic de Tnregistrare, prec-um si datele 
privind beneficiarii reali.

Pentru organizaUile 
se Tnregistreaza Tn

Justificare: 
pentru 
propus
precedente (art. 91, 94 ‘97); 
terminologia utilizata in 
cadrul proiectului este cea 
de “stare".

Aceea^i ca 
amendamentul 

la articolele
„Art. 98 - Pentru organizatiile cooperatiste se 
Tnregistreaza Tn registrul comertului datele 
obligatorii cuprinse Tn cererea de Tnmatriculare 
5i Tn actul constitutiv, potrivit art. 351 din 
Ordonanta de urgen^a a Guvernului nr. 99/2006 
privind institutiile de credit ?i adecvarea 
capitalului, cu modificarile $i completarile 
ulterioare,aprobata cu modlficarf completari 
prin Legea nr. 227/2007,datele privind starea, 
numarul ^i data Tncheierii registratorului, datele 
din declaratia pe proprie raspundere privind 
Tndeplinirea conditiilor legale de functionare, 
numarul de ordine Tn registrul comertului, EUID 
^i codul unic de Tnregistrare

Amendament al Comisiei 
adoptat cu unanimitate de 
voturi ale membrilor 
prezenti.

Pentru societa^ile Articolul 99 se modifica ji va avea urmatorul 
cuprins:___________________________________

94. Art. 99
cooperative europene cu sediul Tn

Justificare: Aceea^i ca 
pentru amendamentul
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Romania se Tnscriu 51 datele referitoare 
la subscrierea/varsarea capitalului 
minim prevazut de Regulamentul CE nr. 
1.435/2003 privind statutul societatii 
cooperative europene, datele care 
atesta

propus la orticolele 
precedente (art. 91, 94 -„Art. 99- Pentru societa^ile cooperative 

europene cu sediul in Romania se Tnscriu ji 
datele referitoare la subscrierea/varsarea 
capitalului minim prevazut de Regulamentul CE 
nr. 1.435/2003 al Consitiului din 22 iuMe 2003 
privind statutul societa^ii cooperative europene 
(SCE), datele care atesta Tndeplinirea condi^iilor 
caracterului european, datele privind starea, 
numarul ^i data Tncheierii registratorului, datele 
din declaraUa pe proprie raspundere privind 
Tndeplinirea conditiilor legale de functionare, 
numarul de ordine Tn registrul comertului, EUID 
5i codul unic de Tnregistrare, precum ^i datele 
privind transferul sediului din/Tn alt stat 
membru al Uniunii Europene.”

98);

Tndeplinirea condi^iilor 
caracterului european, datele privind 
starea profesionistului, numarul si data 
Tncheierii registratorului, datele din 
declarapa pe proprie raspundere 
privind Tndeplinirea condiriilor legale 
de functionare, numarul de ordine Tn 
registrul comertului, identificatorul 
unic la nivel european-EUID ^i codul 
unic de Tnregistrare, datele privind 
beneficiarii—reali, precum ^i datele 
privind transferul sediului din/Tn alt 
stat membru al Uniunii Europene.

Amendament al Comisiei 
adoptat cu unanimitate de 
voturi ale membrilor 
prezen^i.

95. Art. 100 - Datele care se Tnregistreaza 
Tn registrul comertului Tn cazul 
sucursalelor persoanelor juridice cu 
sediul Tn Romaniasunt datele din 
cererea de Tnregistrare, precum si 
urmatoarele:

La articolul 100, litera b) se modifica ^i va avea 
urmatorul cuprins:

a) hotararea adunarii generale/decizia 
consiliului de administra^ie, respectiv a 
directoratului, prin care a fost 
Tnfiin^ata sucursala; 

dateleb) privind “b) datele privind starea persoanei juridice.starea
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numarul si data numarul 51 data Tncheierii registratorului, datele 
din declaratia pe proprie raspundere privind 
Tndeplinirea conditiilor legale de functionate 
sau de desfa^urare a activitafii, numarul de 
ordinein registrul comertului, EUID si codul unic 
de inregistrare.”
Justificare: din rapuni de tehnica lesislativa, 
pentru clahtatea normei asisurarea unitafii 
terminolosice in cuphnsul proiectului.

ppofesionistului 
Tncheierii registratorului, datele din 
declara^ia pe proprie raspundere 
privind Tndeplinirea conditiilor legale 
de funcUonare, numarul de ordine Tn 
registrul comertului, identificatorul 
unic la nivel european-EUID si codul 
unic de Tnregistrare.

Amendament al Comisiei 
adoptat cu unanimitate de 
voturi ale membrilor 
prezen^i.

96. Art. 101 - Pentru institutele na^ionale
care

desfa^oara ^i activitati economice, 
inclusiv cele din domeniul agriculturii, 
se Tnscriu Tn registrul comertului, 
respeotiv—Tn—registrul—beneficiarilor
feair, urmatoarele date Tn registrul 
comertului:

d) patrimoniul, la Tnfiin^are;

g) subunita^i cu sau fara personalitate 
juridica;
datele------din------declaratia------privind
beneficiarii reali;
h) datele privind starea fir-mei, numarul 
si data Tncheierii registratorului, datele 
din declaratia pe proprie raspundere 
privind Tndeplinirea conditiilor legale 
de functionate, numarul de ordine Tn 
registrul comertului, identificatorul

La articolul 101, partea dispozitiva si litere d), 
g), h), se modifica ^i vor avea urmatorul 
cuprins :
„Art. 101 • Pentru institutele nap’onale de 
cercetare-dezvoltare care desfasoara si 
activitati economice, inclusiv cele din domeniul 
agriculturii, se Tnscriu Tn registrul comertului 
urmatoarele date:

Justificare: Aceea^i ca 
pentru amendamentul 
propus la articolele 
precedente (art. 91, 94 -

de cercetare-dezvoltare.

98);

d) valoarea patrimoniului laTnfiin^are;

g) subunita^i cu sau fara personalitate juridica;

h) datele privind starea, numarul si data 
Tncheierii registratorului, datele din declaratia 
pe proprie raspundere privind Tndeplinirea 
conditiilor legale de func^ionare, numarul de 
ordine Tnregistrulcomertului, EUID ^i codul unic 
de Tnregistrare;”

Amendament al Comisiei 
adoptat cu unanimitate de 
voturi ale membrilor 
prezenti.
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unic la nivel european • EUID 51 codul 
unic de Tnregistrare;

Articolul 102 se modifica 51 va avea urmatorul 
cuprins:

97, Art, 102 
mregistreaza Tn registrul comer^ului Tn 
cazul sucursalelor persoanelor juridice 
cu sediul Tn strainatate sunt datele din 
cererea de Tnregistrare, precum si 
urmatoarele: datele privind starea 
profesionistului, numarul ^i data 
Tncheierii registratorului, datele din 
declarapa pe proprie raspundere 
privind Tndeplinirea conditiilor legale 
de functionare, numarul de ordine Tn 
registrul comertului, identificatorul 
unic la nivel european-EUID ^i codul 
unic de Tnregistrare.

Datele care se(1)

Justifkare: 
preambutului fi a literel a) a 
alin. (1) modifkarea 
completarea alin. (2) sunt 
propuse pentru asisurarea 
unei

modificarea
“Art. 102 • (1) Datele care se Tnregistreaza Tn 
registrul comertului Tn cazul sucursalelor 
persoanelor juridice cu sediul Tn strainatate sunt 
datele din cererea de Tnregistrare, prevazute la 
art. 78 alin. (1), ^i cele prevazute la art. 78 
alin. (4), precum si urmatoarele:

reskrnentah 
exhaustive a inresistrahi 
pubticita^ii 
(art. 30 din Directiva 
Societap 51 art. 28b din 
Directiva societafi, astfel 
cum a fast modificat prin 
Directiva

sucursalelor

a) hotararea adunarii generate sau decizia 
consiliului de administraTie, respectiv a 
directoratului, prin care a fost Tnfiin^ta 
sucursala;
b) datele privind starea persoanel juridice, 
numarul si data Tncheierii registratorului, datele 
din declaratia pe proprie raspundere privind 
Tndeplinirea conditiilor legale de func^ionare 
sau de desfa^urare a activitatii, numarul de 
ordine Tn registrul comertului, EUID si codul unic 
de Tnregistrare.

Disitalizare), 
corelat cu amendarea 
propusa la art. 78.
Se propun si modificari din 
rafiuni de tehnica lesislativa 
(pentru asisurarea unei 
terminolosii unitare fn 
cuprinsul proiectului - alin. 
(1) lit. b) ^i alin. (2) 
preambul si lit. a)). 
Completarea de la alin. (2) 
se propune pentru a asigura 
transpunerea completd a 
prevederilor art. 30 alin.(l) 
lit. f) din Directiva 
Societati, dar gi a asigura

(2) Paca-este cazul, se Tnregistreaza 
mentiuni referitoare la: 
a) deschiderea §i Tncetarea unei 
proceduri judiciare sau extrajudiciare 
de insolventa asupra persoanei juridice

(2) In registrul comertului se Tnregistreaza 
mentiuni referitoare la:
a) deschiderea ^i Tncetarea unei proceduri 
judiciare sau extrajudiciare de insolven^a asupra 
persoanei juridice;
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din strainatate; a^) procedura de concordat preventiv la care 
este supusa persoana juridica sau orice alte 
proceduh similare;
b) dizolvarea, lichidarea, finalizarea lichidarii 51 
radierea persoanei juridice;
b^) numele 51 puterile lichidatorilor;
c) Tnchiderea sucursalei radierea acesteia 
din registrul comertului;
d) depunerea situatiilor financiare anuale ale 
persoanei juridice, care vor fi supuse acelora^i 
formalitati de publicitate prevazute pentru 
situapile financiare ale societatilor persoane 
juridice romane cu excep^ia societa^ii dintr-un 
stat membru al Uniunii Europene, tn cazul careia 
publicitatea situa^iilor financiare este efectuata 
in acel stat membru.
(3) Dupa efectuarea mentiunii prevazute la 
alin. (2) litera c) de catre oficiul registrutui 
comertului de la sediul sucursalei, ONRC 
notified, prin intermediul sistemului de 
interconectare a registrelor, registrul statului 
membru Tn care este Tnregistrata persoana 
juridica cu privire la tnehiderea sucursalei din 
Romania §i la radierea sa din registru.

primirea/transmiterea, prin 
sistemul de interconectare, 
a informafiHor prevazute de 
art. 34 alin. (1) coroborat cu 
art. 20 atin.(l) din Directiva 
Societap.
Se propane si modificarea 
literei d) pentru corelare cu 
prevederite art. 78 alin. (4) 
care stabilesc cerin^ele 
lesate de intocmire, 
auditare p publicare a 
situapilor financiare.
Ipoteza de la alin. (3), 
propus spre eliminare, a fost 
introdusa, reformulat, la lit 
d) a alin. (2), iar m local 
acestui alineat, propunem 
includerea alin. (3) al art. 
104, pentru o re$lementare 
sistematica a oblisapilor 
ONRC/oficiilor registrului 
comerfului legate de 
sucursalele deschise in 
Romania de persoanele 
juridice dintr-un alt stat 
membru. Acest alineat

b) dizolvarea, deschiderea lichidarii 
persoanei juridice din strainatate, numele 
^—puterile—lichidatorilor, finalizarea 
lichidarii;

d) depunerea anuala a situatiilor 
financiare ale persoanei juridice din 
strainatate, aprobate, verificate ^i 
publicate potrivit legislatiei statului Tn 
care aceasta are sediul social, care vor 
fi supuse acelora$i formalitati de 
publicitate prevazute pentru situatiile 
financiare ale societatilor persoane 
juridice romane.
(3) Qbligatia prevazuta la alin. (1) litera d)
se considera Tndeplinita prin publicarea
situatiilor44nan€iare-ale societatii straine
in registrul statului membru, potrivit legii
aeestuia.

asi$ura transpunerea art. 28 
c) din Directiva Di$italizare, 
care prevede oblisapa de 
notificare prin sistemul de 
interconectare a informapei 

inchidereaprivind
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suscursalei unei persoane 
juhdice dintr-un alt stat 
membru.

Amendament al Comisiei 
adoptat cu unanimitate de 
voturi ale membrilor 
prezenti.

Modificarile98. Art. 103 • (1) ONRC primeste, prin 
sistemul de interconectare a registrelor 
comertului, o notificare cuprinzand 
informatii privitoare la mentiunile 
prevazute de art. 102 alin.(2) lit. a) si 
b) si la modificari ale datelor din 
cererea de inregistrare, in vederea 
inregistrarii din oficiu a acestora, in 
registrul
(2) La primirea notificarii transmise, 
potrivit alin. (1), ONRC confirma 
primirea notificarii si transmite, de 
indata, oficiului registrului comertului 
in care este inregistrata sucursala care

AMneatele (1) si (2) ale articolului 103 se 
modifica si vor avea urmatorul cuprins:
“(1) ONRC primeste, prin sistemul de 
interconectare a registrelor comertului, o 
notificare cuprinzand informatii cu privire la 
menfiunile prevazute la art. 102 alin.(2) lit. a), 
b) §i d), precum §i la modificari ale urmatoarelor 
date privitoare la persoana juridica: denumire, 
sediu social, numar de Tnregistrare, forma 
juridica, reprezentan^i legali, tn vederea 
Tnregistrarii din oficiu a acestora, in registrul 
comertului.

(2) ONRC confirma, prin sistemul de 
interconectare, primirea notificarii potrivit alin.

Justificare: 
propuse la alin. (1) (2) 5/
(6) sunt necesare pentru 
asigurarea 
prevedehlor refehtoare la 
comunicarea phn sistemul 
de interconectare intre 
resistrul persoanei juridice 
si cel al sucursalei:
■art. 34 prin raportare la 

art. 20 din Directiva 
Societati - prin sistemul de 
interconectare se transmit 
informatiile privitoare la 
deschiderea/inchiderea unor

transpunerii

comertului.

proceduri
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actualizeaza datele din registrul 
comertului.

(1), pe care o transmite, de Tndata, oficiului 
registrului comertului Tn care este Tnregistrata 
sucursala care actualizeaza datele din registrul 
comertului.'’

insolventa/dizotvare/lichida 
re si cu privire la radierea 
persoonei juridice;
• art. 28b din Directiva 
Dgitalizare - dintre informatiile 
privitoare la persoana juridica 
care deschide sucursale 
prevazute la art. 30 din 
Directiva Societati, care se 
inscriu in registrul comertului 
de la sediul sucursalei, se 
transmit prin sistemul de 
interconectare cele prevazute 
la art.30a - denumire, sediul 
social,numar de inregistrare, 
forma juridica, reprezentanti si 
situatiile financiare.

3) La primirea documentelor $i a 
informa^iilor-privind mchiderea sucursalei
din Romania a unei persoane juridice din
alt stat membrUj oficiul-registrului
comertului-radiaza sucursala si ONRC 
iflfermeazav prin intermediul sistemului de
interconectare a registrelor, registrul
statului membru in care este Tnr-egistrata
persoana-jur-idica cu privire la Tnchiderea
syew-salei din Romania $i la radierea sa
din registrUi
(4) in cazul Tn care persoana juridica 
din statui membru al Uniunii Europene 
a fost radiata din registru, oficiul 
registruiui comertului m care este 
Tnregistrata sucursala o radiaza, din 
ofidu mdata ce a primit, prin ONRC, 
notificarea cuprinzand informatiile $i 
documentele corespunzatoare, potrivit 
prevederilor alin. (1).
(5) Prevederile alin. (4) nu se aplica 
sucursalelor persoanelor juridice din 
statui membru al Uniunii Europene care 
au fost radiate din registru ca o 
consecinta a modificarii formei 
juridice, a fuziunii sau divizarii 
persoanei juridice ori a unei

Alineatul 3 se elimina.

4) Nemodificat.
5) Nemodificat.
(...)
Dupa alineatul (5), se adauga un alineat nou (6), 
cu urmatorul cuprins:
(6) In cazul Tnchiderii sucursalei deschlse Tntr-un 

stat membru de o persoana juridica romana, 
ONRC confirma, prin Intermediul sistemului de 
interconectare, primirea notificaril de la 
registrul comertului Tn care este Tnregistrata 
sucursala, ^1 o transmite oficiului registrului 
comertului de la sediul sucursalei pentru 
efectuarea, de Tndata, a men^lunll 
corespunzatoare.

art. 28c din 
Digitalizare 
notificarii 
sucursalei deschise intr-un 
alt stat membru de o pj 
romana.

Directiva
ipoteza

inchiderii

Alineatul (3) se propune a fi 
plasat la art. 102 alin. (3), 
pentru a asigura caracterut 
sistematic al normei.

Amendament al Comisiei 
adoptat cu unanimitate de 
voturi ale membrilor

76



Nr.
crt.

Motivare/PrecizarePropunerea iegislativa pnvind reglstrul 
comertului 
L564/2021

Amendamente admise

transformari transfrontaliere a acesteia prezenti.
Justificare: modificarile sunt 
propuse din ra^iuni de tehnica 
(esislativa (pentru utiUzarea 
unei terminologii unitare fn 
cuphnsul proiectului), dor 
pentru asisurarea transpunerii 
fidele a art. I pet. 16 din 
Directive Disitalizare referitor 
la art. 30a din Directive

Art. 104 - ONRC notifica, deTndata, prin sistemul 
de interconectare, registrul comertului din statul 
membru in care persoana juridica romana a 
deschis o sucursala informatiile in cazul in care a 
fost Tnregistrata o modificare cu privire la oricare 
dintre urmatoarele elemente referitoare la 
persoana juridica:

a) firma;
b) sediu social;
c) numar de ordine Tn reglstrul comertului 

EUID;
d) forma juridica;
e) reprezentantii persoanei juridice;
f) depunerea situatiilor financiare anuale.
g) deschiderea ^i Tncetarea unei proceduri
de insolven^a Tmpotriva persoanei
juridice;
h) deschiderea ^i Tnchiderea unei
proceduri de concordat preventiv la care 
este supusa persoana juridica sau 
confirmarea unui acord de restructurare 
preventiva, potrivit Legii nr.85/2014 
privind procedurile de prevenire a 
insolvenfei $i de insolven^a, cu
modificarile $i completarile ulterioare;
i) dizotvarea, lichidarea persoanei
juridice, finalizarea lichidarii §i radierea 
persoanei juridice;

99. Art. 104
intermediul sistemulw de interconectare 
a registrelor comertuluiof4€iilor registrului 
comertului din statele membre ale UE in 
care persoane juridice romane au deschis 
sucursale informatiile —documentele 
prevazute la alin. (2) si informeaza, de 
Tndata, Tn legatura cu modificarile cu 
privire la oricare dintre urmatoarele 
elemente:
a) denumirea-societatii;
b) sediul societa^ii;
c) numarul de Tnregist-rare a societaTii;
d) forma juridica a societa^ii;
e) reprezentanpi persoanei juridice care 
deschide—sucursala—^ear-e—se—ocupa
nemijlocit de activitatea -sucursalei, cu
mentiunea daca puteriie -ce le-au fost
conferite—se—exercita—Tmpreuna—sau

444 ONRC transmite, prin

(preambulul 
notificare 

imediata respectiv litera e) a 
articolului 30a coroborata cu 
art. 14 lit. d) f) $i cu art. 30 
litera e f) a doua liniu^a din 
Directive Societa(i 
informapile referitoare 
reprezentanpi 
juridice p starea acesteia).

Societap 
articolului 30a

pentru
la

persoanei

f) situatiile financiare anuale.

Amendament al Comisiei 
adoptat cu unanimitate de 
voturi ale membrilor 
prezenp'.
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Art. 105 - (1) In registrul comer^ului se 
vor inregistra men^iuni referitoare la:

100. La articolul 105, alineatul (1),literele a), b), e), j) 
51 0) se modifica iar dupa litera a) se introduce 0 
liter! noua, a’), care vor avea urmatorul cuprins:
„a) modificari ale actelor, faptelor si datelor 
Tnregistrate in registrul comertului;

Justificare: 
operata (introducerea Ut. a') a 
fast formulata in baza 
propunehlor primite din partea 
mediului de afaceh, in special a 
comunitatii 
argumentul 
acesteia 
necesitatea

Completarea

a) orice modificari ale actelor, faptelor ^i 
datelor supuse inregistrarii in registrul 
comertului;
b) donatia, vanzarea, locatiunea, ipoteca 
mobiliara asupra fondului de comert, 
actele de adjudecare, de executare silita 
si de transmitere pe cale succesorale, 
insotite de documenteleprevazute de 
lege, precum si orice alt act prin care se 
aduc modificari inregistrarilor in registrul 
comertului privind fondul de comert;

bancare, 
in sus^inerea 

fiind legat de 
asisurahi 

continuitapi activitapi unei 
sucursale, 
coordonate de identificare (cod 
unic de inregistrare ^.a.) in 
situapa modificarii sediuiui 
acesteia in special in aceeap 
localitate. Intrucat nu exista

b)donatia, vanzarea, locatiunea, ipoteca mobiliara 
asupra fondului de comert, actele de adjudecare, 
de executare silita si de transmitere pe cale 
succesorala, insotite de documentele prevazute de 
lege, precum si orice alt act prin care se aduc 
modificari inregistrarilor in registrul comertului 
privind fondul de comert;

aceleapsub

a^) schimbarea sediutui sucursalelor persoanelor 
juridice;

justificare pentru un tratament 
diferit in cazul mutarii sediuiui 
in alta localitate, daca sunt 
argumente de natura 
economica, dar p juridica 
pentru
corodonatelor de identificare 
ale sucursalei, se propune ca 
solupa sa fie aplicata in general 
mutdrii sediuiui sucursalei.

e) deschiderea ^i Tnchiderea unei proceduri de 
concordat preventiv, confirmarea unui acord de 
restructurare preventiva, potrivit Legii nr. 
85/2014 privind procedurile de prevenire a 
insolven^ei ^i de insolvent!, cu modificarile p 
completarile ulterioare;

e) depunerea ^i ofertei de concordat 
preventiv p concordat preventiv ^i 
constatarea de catre judecatorului sindic 
a concordatului preventiv, potrivit Legii 
nr. 85/2014 privind procedurile de 
prevenire a insolven^ei ^i de insolvent!, cu 
modificarile p completarile ulterioare;

menpnerea

j) altemasuri dispose potrivit Legii nr.286/2009 
privind Codut penal, cu modificarile ^i 
completarile ulterioare ^i Legii nr.135/2010 
privind Codul de procedure penala, cu

Modificarea propusa la lit.e) 
urmdre^te 
terminologiei Legii nr.85/2014, 
legea speciala in domeniul

j) alte masuri dispuse potrivit Codului 
penal si Codului de procedura penala;

respectarea
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Amendamente admise

modificahle completarile ulterioare; insolven^ei pre-insolvenfei 
Amendament al Comisiei 
adoptat cu unanimitate de 
voturi ale membrilor 
prezenti.

o) alte modificari privind actele si faptele 
Tnregistrate in registrul comertului.

0) orice alte modificari privind actele, faptele ?i 
datele inregistrate in registrul comertului.”

Art. 107 • (1) Cererea de Tnregistrare 
in registrul comertului se soluponeaza 
de catre registrator, pe baza de 
mscrisuri.

101. Articolul 107 va avea urmMorul cuprins:
„(1) Cererea de Tnregistrare Tn registrul 
comertului se solu^ioneaza de catre registrator, 
pe baza de Tnscrisuri, Tn termen de o zi 
lucratoare de la Tnregistrarea cererii.
2) Prin exceptie de la alin. (1), in cazul in care 
exista suspiciuni de fals cu privire la identitatea 
solicitantului, a reprezentatului legal al acestuia 
sau a oricaror alte persoane a caror identitate este 
verificata in procedura de inregistrare, potrivit 
legii, registratorul solicita prezenta fizica a 
acestora. Prezenu fizica nu este necesara in cazul 
in care cererea de inregistrare si inscrisurile depuse 
in sustinerea acesteia, inclusiv actul constitutiv, 
sunt intocmite de notari publici sau avocati.
(3) Tn cadrul procedurii de constituire online,
Tn cazul Tn care, Tn mod exceptional, 
registratorul solicita prezen^a fizica Tn temelul 
alln. (2), toate celelalte etape ale procedurii 
vor fi realizate Tn Tntreglme online.”
(4) Daca este necesara obtinerea de informatii 
si/sau documente prin sistemul de interconectare a 
registrelor comertului din statele membre.

Ca urmare a introducerii 
unui
alineatele urmatoare s-au 
renumerotat.

alineat,nou

(2) Prin exceptie de la alin. (1), in cazul in 
care exista suspiciuni de fals cu privire la 
identitatea

Cerin^a directive! este de a 
se preciza faptul ca prezen^a 
fizica este ceruta doar 
exceptional ^i doar in 
masura
situatiileprevazute la alin.
(2) - suspinciune de fals cu 
privire la identitatea 
solicitantului, 
reprezentantului legal sau a 
oricarei persoane a carei 
identitate este verificata Tn 
procesul de inregistrare. 
Justificare: pentru asigurarea 
transpunerii 
Directive! Digitalizare care 
stabilesc termenul maximal 
pentru finalizarea procedurii de 
constituire online • art. I3g 
alin. (7) (la 5 sau, dupa caz, 10

solicitantului, 
reprezentatului legal al acestuia sau a 
oricaror alte persoane a caror identitate 
este verificata in procedura de 
inregistrare, potrivit legii, registratorul 
solicita prezenta fizica a acestora. 
Prezenta fizica nu este necesara in cazul 
in care cererea de inregistrare ^i 
inscrisurile depuse in sustinerea acesteia, 
inclusiv actul constitutiv, sunt intocmite 
de notari publici sau avocati.
(3) Daca este necesara obtinerea de 

informatii si/sau documente prin sistemul 
de interconectare a registrelor comertului 
din statele membre, registratorul poate 
acorda termen pentru solutionarea cererii 
de inregistrare.

a

ceruta de

a

prevederilor

79



Nr.
crt.

Propunerea ieglslativa privind registrul 
comertulul 
L564/2021

Motivare/PrecizareAmendamente admise

zile lucratoare), respectiv a 
celei de fnresistrare online a 
sucursalelor- art. 28a alin. (6) 
(la 10 zile lucratoare), 

completarea 
alineatului (1) cu termenul de 
0 zi lucratoare pentru 
solu(ionarea cererii de 
inresistrare in registrul 
comerfului.

(4) La solicitarea partii sau a 
reprezentantului acesteia, se organizeaza 
audienta publica.
(5) In situatia in care solutionarea cererii a 
fost amanata, iar solicitantui depune 
cerere de preschimbare a termenului de 
solutionare, aceasta se inregistreaza, iar 
solicitantui primeste termen de 
solutionare a cererii de inregistrare de o 1 
zi lucratoare, fara a se lua in calcul ziua 
inregistrarii cererii de preschimbare.
(6) La termenul preschimbat, cererile de 
inregistrare urmeaza sa fie solutionate, 
fara a se mai acorda un alt termen de 
amanare.
(7) Daca solicitantui modifica inscrisuriie 
depuse in sustinerea cererii de 
inregistrare, inscrisuriie depuse initial nu 
vor mai fi luate in considerare la 
solutionarea cererii.

registratorul poate acorda termen pentru 
solutionarea cererii de inregistrare.
(5) La solicitarea partii sau a reprezentantului 
acesteia, se organizeaza audienta publica.
(6) In situatia in care solutionarea cererii a fost 
amanata, iar solicitantui depune cerere de 
preschimbare a termenului de solutionare, aceasta 
se inregistreaza, iar solicitantui primeste termen 
de solutionare a cererii de inregistrare de o 1 zi 
lucratoare, fara a se lua in calcul ziua inregistrarii 
cererii de preschimbare.
(7) La termenul preschimbat, cererile • de 
inregistrare urmeaza sa fie solutionate, fara a se 
mai acorda un alt termen de amanare.
(8) Daca solicitantui modifica inscrisuriie depuse in 
susrinerea cererii de inregistrare, inscrisuriie 
depuse initial nu vor mai fi luate in considerare la 
solutionarea cererii.

propunem

De asemenea, in acela^i scop al 
transpunerii fidele, propunem 
introducerea unui alineat nou 
referitor la desfa^urarea online 
a tuturor etapelor procedurii de 
constituire prevazute de 
proiectul de /ege - prevedere 
obligatorie a Directivei (ultima 
teza a alin. (4) al art. 13s 
"....prezenfa fizica a unui 
solicitant poate fi impusa 
numai de la caz la caz, in cazul 
in care exista motive care ar 
putea justifica suspiciuni /egate 
de falsificarea identita^ii, p ca 
orice alte etape ale procedurii 
pot fi realizate in intresime 
online").

Amendament al Comisiei 
adoptat cu unanimitate de 
voturi ale membrilor
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Amendamente admise

prezentt.
(1) Daca cererea de 

Tnregistrare $i documentele depuse in 
susp'nerea acesteia ©4, cand este cazul, 
formularul-tip de act constitutiv sunt 
incomplete sau nu corespund cerin^elor 
legale pentru Tnfiin^area/constituirea,

$ifunc^ionarea

La articolul 108, alineatul (1) se modifica $i va avea 
urmatorul cuprins:
„(1) Daca cererea de Tnregistrare 51 documentele 
depuse in sus^inerea acesteia s^ formularul-tip de 
act constitutiv, dupa caz, sunt incomplete sau nu 
corespund
Tnfiin^.area,constituirea, organizarea ji func^ionarea 
profesionistilor care au obliga^ia Tnregistrarii ori 
daca registratorul apreciaza ca sunt necesare ^i 
alte informatii sau documente pentru solup'onarea 
cererii, acesta acorda. prin Tncheiere, un termen 
de remediere sau de completare de cel mult 15 
zile calendaristice.”

Justificare: formularul tip 
de act constitutiv este unul

102 Art. 108

dintre documentele ce se 
anexeozd cererii de 
inregistrare.

cerin^elor legale pentru
organizarea
profesioni^tilor
obligaTiainregistrarii

Amendament al Comisiei 
adoptat cu unanimitate de 
voturi ale membrilor 
prezenti.

care au
daca

registratorul apreciaza necesare $i alte 
informatii sau documente pentru 
solutionarea cererii se acorda, prin 
Tncheiere, un termen de remediere sau 
de completare de cel mult 15 zile 
calendaristice.

sau

Art. 110 ■ (1) Daca nu sunt Tndeplinite 
cerintele legale pentru Tnregistrarea 
cererii, Tnregistrarii, registratorul dispune, 
prin Tncheiere motivata, respingerea 
cererii de Tnregistrare.

103. Justificare: modificarea se
propune pentru stabiiirea 
dispozitiilor din procedura de 
soluponare a cererilor de 
Tnresistrare aplicabile fn 
soluponarea altar tipuri de 
cereri aflate fn competen^a 
re$istratorului, care nu au ca 
finalitate 0 fnresistrare fn 
re$istrul comertului.

Alineatul 1 al articolului 110 se modified $i va 
avea urmatorul cuprins:
Art. 110 ■ (1) Daca nu sunt Tndeplinite cerintele 
legale pentru Tnregistrarea cererii, registratorul 
dispune, prin Tncheiere motivata, respingerea 
cererii de Tnregistrare.

Dupa articolul 110, se propune introducerea unui 
articol nou, art. 110’, cu urmatorul cuprins:
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Amendamente admise

„Art. 110^ - Prevederile art. 107 alin. (1), (6)-(8), 
art. 108, art.109 alin. (1) §1 art. 110 se aplica, m 
mod corespunzator, Tn solu^ionarea altor cereri 
privind inregistrari Tn registrul comerTului.”

Amendament al Comisiei 
adoptat cu unanimitate de 
voturi ale membrilor 
prezenti.

La articolul 111, alineatul 1 se modifica $i va avea 
urmatorul cuprins:
Art.111
editeaza certificatul de inregistrare, conTinand 
numarul de ordine din registrul comertului, codul 
unic de inregistrare fiscala, EUID, insotit de 
incheierea pronuntata de registrator, de 
certificatele constatatoare emise ca urmare a 
inregistrarii datelor din declaratia tip pe propria 
raspundere privind autorizarea functionarii sau 
desfasurarii activitatii, precum si, dupa caz, de alte 
acte prevazute de prezenta lege.

Eliminare identificator unic 
la nivel european.

104. Art.111 - (1) La inmatriculare/inregistrare, 
se editeaza certificatul de inregistrare, 
continand numarul de ordine din registrul 
comertului, codul unic de inregistrare 
fiscala,—identificatorul—uw€—la—Fwvel 
european—EUID, insotit de incheierea 
pronuntata de registrator, de certificatele 
constatatoare emise ca urmare a 
inregistrarii datelor din declaratia tip pe 
propria raspundere privind autorizarea 
functionarii/desfasurarii 
precum $i, dupa caz, de alte acte 
prevazute de prezenta lege.

(1) La inmatriculare/inregistrare, se

Amendament al Comisiei 
adoptat cu unanimitate de 
voturi ale membrilor 
prezenti.

activitatii.

Alineatul (1) al articolului 113 se modifica ^i va 
aveajjrmatorul cuprins:
„(1) Tmpotriva Tncheierii registratorului pronuntate 
potrivit art.110 sau, dupa caz, potrivit art.llO^ 
solicitantul poate formula plangere in termen de 10 
zile calendaristice de la comunicarea incheierii, Tn 
cazul Tn care a solicitat comunicarea prin 
modalitatile prevazute la art. 112 alin. (1) lit. b) ^i 
c). tn aceste cazuri, solicitantul poate formula

105. Art. 113 Justificare: pentru stabilirea 
caii de atac fmpothva fncheierii 
registratorului de soluflonare a 
altor cereri.

(1) impotriva incheierii 
registratorului pronuntate potrivit art. 
110, solicitantui poate formula plangere in 
termen de 10 zile calendaristice de la 
comunicarea incheierii, in cazul in care a 
solicitat comunicarea prin modalitatile 
prevazute la art. 112 alin.(I) lit. b) si c). in 
aceste cazuri, solicitantui poate formula 
plangere si de la data publicarii incheierii

Amendament al Comisiei 
adoptat cu unanimitate de 
voturi ale membrilor 
prezen^i.
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plangere si de la data publicarii Tncheierii in 
Buletin, daca aceasta este anterioara comunicarii.”

in Buletin, daca aceasta este anterioara 
comunicarii.

La articolul 117, alineatul 3 se modifica si va avea 
urmatorul cuprins:
Art. 117
(3) Organele de urmarire si cercetare penala au 
acces la dosarul profesionistului inregistrat in 
registrul comertului, pe care il pot consulta pe 
suport hartie sau din arhiva electronica.

106. Art. 117 Aviz CL

Justificare: pentru stabilirea 
caii de atac fmpotriva tncheiehi 
resistratorului de solufionare a 
alter cereri.

(3) Organele de urmarire ^i cercetare 
penala au acces la dosarul profesionistului 
inregistrat registrul comertului, pe care il 
pot consulta pe suport hartie sau din 
arhiva electronica. Amendament al Comisiei 

adoptat cu unanimitate de 
voturi ale membrilor 
prezenti.

La articolul 121, alineatul 2 se modifica si va avea 
urmatorul cuprins:

Justificare: daca men(inea
pretins prejudiciabila vizeaza o 
susursaiamfiintata in alt jude^, 
competenfa de 5o/uf/onore a

radiere
aparfineinstanfei de la sediul 
persoanei juridice dor, la 
cerere, aceasta se va solufiona 
de instanfa competenta de la 
sediul sucursalei.

107. Art. 121 - ....

(2) Cererea se depune la oficiul registrului 
comer^ului in care este inregistrat 
profesionistul ^i despre aceasta se face 
mentiune in registrul comertului. In 
termen de 3 zile lucratoare de la data 
depunerii, oficiul registrului comer^ului 
Tnainteaza 
judecatoriei/tribunalului/tribunalului 
specializat in a carui raza teritoriala se 
afla sediul profesionistului, iar in cazul 
sucursalelor infiin^ate Tn alt jude^.

(2) Cererea se depune la oficiul registrului 
comer^ului Tn care este Tnregistrat profesionistul si 
despre aceasta se face mentiune Tn registrul 
comertului. In termen de 3 zile lucratoare de la 
data depunerii, oficiul registrului comertului 
Tnainteaza cererea judecatoriei, tribunalului sau 
tribunalului specializat Tn a carui raza teritoriala se 
afla sediul profesionistului, iar Tn cazul sucursalei 
Tnfiinfate Tn alt judet, la cererea persoanei 
juridice prejudiciate, la tribunalul sau tribunalul 
specializat din judetul Tn care T^i are sediul

decererii

cererea

Amendament al Comisiei
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adoptat cu unanimitate de 
voturi ale membrilor 
prezenti.

tribunalului/tribunalului spedalizat din 
acel jude^.

sucursala.

La articolul 123, alineatul (3) si alineatul (8) se 
modifica ^i vor avea urmatorul cuprins:

108. Art. 123 -
Justificare: completarile sunt 
necesare pentru asisurarea 
posibilitapi transmitehi online 
a declarafiei pe propria 
raspundere cu privire la 
mdeptinirea condifiilor de 
func^ionare /desfa^urare a 
activita^ii.

(3) Declaratia este semnata de asoda^i, 
administratoh, Tmputernidtui sucursalei, 
persoana fizica care solicita Tnregistrarea 
ca persoana fizica autorizata, titularul 
intreprinderii individuate, reprezentantul 
desemnat al intreprinderii familiale, din 
care sa rezulte ca persoana juridica, 
sucursala, persoana fizica autorizata, 
Tntreprinderea 
Tntreprinderea familiala desfasoara toate 
activitarile declarate in obiectul de 
activitate la sediul social/profesional 
5i/sau la sediile secundare, dupa caz, la 
terti, cu indeplinirea conditiilor de 
functionare prevazute de legisla^ia Tn 
domeniul sanitar, sanitar-veterinar, 
protec^iei mediului ^iprotecpei mundi.

(3) Oeclaratia este semnata olograf sau cu 
semnatura electronica calificata de asociap’, 
administratori, reprezentantul persoanei juridice 
care se ocupa nemijlodt de activita^ile 
sucursalei, persoana fizica care solicita 
Tnregistrarea ca persoana fizica autorizata, titularul 
Tntreprinderii individuate, reprezentantul desemnat 
al Tntreprinderii familiale, din care sa rezulte ca 
persoana juridica, sucursala, persoana fizica 
autorizata, Tntreprinderea individual! sau 
Tntreprinderea familiala desfa^oara toate 
activitatile declarate Tn obiectul de activitate la 
sediul social sau profesional ji/sau la sediile 
secundare, dupa caz, la terti, cu Tndeplinirea 
conditiilor de functionare prevazute de legisla^ia Tn 
domeniul sanitar, sanitar-veterinar, protec^iei 
mediului ^iprotec^iei muncii.

(8) Modelul declara^iei pe propria raspundere cu 
privire la Tndeplinirea conditiilor de 
functionare/desfasurare a activitatii si modelul 
certificatului constatator, care atesta ca s-a 
Tnregistrat declara^ia prevazuta la alin. (1) $i

individual! sau

(8) Modelul declara^iei pe propria 
r!spundere cu privire la Tndeplinirea 
conditiilor de functionare/desf!surare a 
activit!rii ^i al certificatului constatator.

Aviz CL
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care atesta ca s*a mregistrat deciara^ia
prevazuta la arti 127 datele din aceasta 
se aproba prin ordin al ministrului justip'ei.

datele din aceasta, se aproba prin ordin al 
ministrului justi^iei. Amendament al Comisiei 

adoptat cu unanimitate de 
voturi ale membrilor 
prezen^i.

La articolul 124,alineatul (2), litera d) se modifica 
$i va avea urmatorul cuprins:
“d) Ministerul Muncii si SoMdarita^ii Sociale, prin 
inspectoratele teritoriale de munca.”

109. Art. 124-
(2) Autoritatile/ institu^iile publice 

competente prevazute la alin.(l) sunt:

Justificare: amendament de 
tehnicd lesislativa, pentru 

denumirii 
urmare

actualizarea 
ministerului 
reorsanizarii Cuvernului,d) Ministerul Muncii si Protectiei Sociale, 

prin inspectoratele teritoriale de munca.

Amendament al Comisiei 
adoptat cu unanimitate de 
voturi ale membrilor 
prezenti.

110. Sectiunea a 8-a
Atribuirea codului unic de Tnregistrare si 
inregistrarea fiscala a profesionistilor care 
au obligatia inregistrarii in registrul 
comertului

Sectiunea a 10-a
Atribuirea codului unic de inregistrare ?i 
inregistrarea fiscala a profesioni^tilor care au 
obligatia inregistrarii in registrul comertului

CL

Amendament al Comisiei 
adoptat cu unanimitate de 
voturi ale membrilor 
prezen^i.

111. Art. 127 • (1) in vederea atribuirii codului 
unic
catreMinisterulFinan^elop-Publice, oficiile 
registrului comertului transmit, direct sau 
prin intermediul ONRC, pe cale

Articolul 127 se modifica ^i va avea urmatorul 
cuprins: Justificare: modificarile sunt 

propuse urmare observa^iilor 
formulate de MFP, pentru 
corelarea cu Lesea nr. 20712015 
privind Codul de procedura

de inregistrare de

„Art.127 * (1) In vederea atribuirii codului unic de 
inregistrare de catre ANAF, oficiile registrului
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fiscala, cu modificarile 
completarile ultehoare

electronical-------Ministerului-------Finantelor
Publice ‘ ANAF, datele referitoare la 
inregistrarile efectuate in registrul 
comertului §i cele continute in cererea de 
inregistrare
fiscala, care constituie anexa la cererea 
de inregistrare.
(2) Pe baza datelor transmise potrivit 
prevederilor alin. (1), Ministerul 
Finantelor Publice- ANAF atribuie, in timp 
feat, codul unic de inregistrare.
(3) Structura codului unic de inregistrare 
se stabile§te de Ministerul—Finantelor 
Publice.

comer^ului transmit, direct sau prin intermediul 
ONRC, pe cale electronica, ANAF, datele 
referitoare la inregistrarile efectuate in registrul 
comer^ului §i cele con^inute Tn cererea de 
Tnregistrare fiscala, care constituie anexa la 
cererea de Tnregistrare.

(2) Pe baza datelor transmise potrivit 
prevederilor alin. (1), ANAF atribuie codul unic de 
inregistrare.

(3) Structura codului unic de Tnregistrare se 
stabile^te de ANAF.

Amendament al Comisiei 
adoptat cu unanimitate de 
voturi ale membrilor 
prezen^i.

Art. 129 - Profesionistul Tnregistrat Tn 
registrul comertului este obligat sa 
men^ioneze pe facturi, oferte, comenzi, 
tarife, prospecte $i orice alte documente 
Tntrebuin^ate Tn activitatea economica, 
numele/denumirea, 
social/profesional, codul unic de 
Tnregistrare.

Articolul 129 se modifica 51 va avea urmatorul 
cuprins:

112. Justificare: din ra^iuni de 
tehnica lesislativa, pentru 
utHizarea unei terminolosU 
unitare in cuprinsul proiectului„Art. 129 - Profesionistul Tnregistrat Tn registrul 

comertului este obligat sa menponeze pe facturi, 
oferte, comenzi, tarife, prospecte ^i orice alte 
documente Tntrebuin^ate Tn activitatea economica, 
firma, sediul social sau profesional, codul unic de 
Tnregistrare.”

sediul Amendament al Comisiei 
adoptat cu unanimitate de 
voturi ale membrilor 
prezenti.

Art. II - Legea societa^ilor nr. 31/1990, 
republicata Tn Monitorul Oficial al 
Romaniei, Partea I, nr, 1066 din 17 
noiembrie 2004, cu modificarile ?i

Legea societatilor nr. 31/1990, Numerotare cu cifre arabe
in loc de cifre romane.

113. Art. 130
republicata Tn Monitorul Oficial al Romaniei, Partea 
I, nr. 1066 din 17 noiembrie 2004, cu modificarile §i 
completarile ulterioare, se modifica ^i se
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completeaza dupa cum urmeaza:completarile ulterioare, se modiftca se 
completeaza dupa cum urmeaza: Amendament al Comisiei 

adoptat cu unanimitate de 
voturi ale membrilor 
prezenti.

1. Dupa articolul 6, se introduce un nou 
articol, art. 6’ cu urmatorul cuprins:
Art.6^- (1) Prin semnarea actului 
constitutiv, fondatorii 151 asuma 
raspunderea pentru indeplinirea 
conditiilor prevazute la art. 6 pentru a 
fonda 0 societate, in actul constitutiv fiind 
prevazuta 0 clauza in acest sens."

114. Nemodificat.
Justificare: Pentru actualizare 
terminologica prin raportare la 
noua lege in materia spalarii 
banilor.

Oupa punctul 1, se introduce un nou punct, 
puncul ^ \ cu urmatorul cuprins:
IMa articolul 6, alineatui (2) se modified ^i va 
avea urmatorul cuprins:
„(2) Nu pot fi fondatori persoanele care, potrivit 

legii, sunt incapabile ori carora li s*a interzis prin 
hotarare judecatoreasca definitiva dreptul de a 
exercita calitatea de fondator ca pedeapsa 
complementara a condamnarii pentru infractiuni 
contra patrimoniului prin nesocotirea increderii, 
infractiuni de coruptie, delapidare, infractiuni de 
fals in inscrisuri, evaziune fiscala, infrac^iuni 
prevazute de Legea nr. 129/2019 pentru 
prevenirea ^i combaterea spalarii banilor 
finan^arii teronsmului, precum ^i pentru 
modificarea $i completarea unor acte normative, 
cu modificahle $i completarile ulterioare, sau 
pentru infractiunile prevazute de prezenta lege.”

Se modified art. 6 alineatui 
2 din Legea societa^ilor 
nr,31/1990.
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Amendament al Comisiei 
adoptat cu unanimitate de 
voturi ale membrilor
prezenti.
La punctui 9 e prevazuta 
abrogarea Mterei d).

115. 3. Art. 36 lit. d) se modifica 51 va avea 
urmatorul cuprins:
"d) Tn cazul aporturilor in natura subscrise 
51 varsate la constituire, actele privind 
proprietatea;

Punctui 3 se elimina.

Amendament al Comisiei 
adoptat cu unanimitate de 
voturi ale membrilor 
prezenti.

7. Articolul 8’ se modifica §i va avea 
urmatorul cuprins :
Datele de identificare prevazute la art. 7 
lit. a), e), e^) si f^), respectiv la art. 8 lit. 
a)» S)> h) $i k’) includ:
„a) pentru persoanele fizice: numele, 
prenumele, codul numeric personal si, 
daca este cazul, echivalentui acestuia, 
potrivit legislatiei nationale aplicabile, 
locul si data nasterii domiciliul/resedinta 
si cetatenia, actui de identitate - carte de 
identitate/pasaport, seria, numarul, 
emitent, data eliberarii, perioada de 
valabilitate;

116. 7. Articolul 8’ se modifica ^i va avea urmatorul 
cuprins :
Nemodificat

Justificare: Pentru corelare 
terminolosicQ in tot 
cuprfnsul proiectului.a) nemodificat

La art. litera b) se modifica ^ va avea 
urmatorul cuprins:____________________________
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b) pentru persoanele juridice: denumirea, 
sediul, nationalitatea, numarul de 
inregistrare in registrul comertului si/sau 
codul unic de inregistrare, identificatorul 
unic la nivel european, potrivit legii 
nationale aplicabile."

“b) pentru persoanele juridice: firma, sediul, 
nationalitatea, numarul de ordine in registrul 
comertului ^i/sau codul unic de Tnregistrare, 
identificatorul unic la nivel european, potrivit legii 
nationale aplicabile.”

Amendament al Comisiei 
adoptat cu unanimitate de 
voturi ale membrilor 
prezen^i.

8. Articolul 9’se modifica si va avea 
urmatorul cuprins:
„Art. 9’ - (1) Societatea in nume colectiv 
si societatea in comandita simpla sunt 
obligate sa verse integral la constituire 
capitalul social subscris.
(2) Societatea cu raspundere limitata 
trebuie sa verse 30% din valoarea 
capitalului social subscris nu mai tarziu de 
3 luni de la data inmatricularii, dar inainte 
de a incepe operatiuni in numele 
societatii, iar diferenta de capital social 
subscris va fi varsata:
a) pentru aportui in numerar, in 12 luni de 
la data inmatricularii;
b) pentru aportui in natura, in termen de 
cel mult 2 ani de la data inmatricularii.

117.
Justificare: Pentru corelare 
prevederilor /ego/e (preluarea 
competen^elor judecatorului 
delesat).

Dupa punctul 8, se introduc 4 noi puncte, 
punctele 8^-8^:
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8Ma articolul 18, alineatul (3) se modifica va 
avea urmMorul cuprins:
„(3) Registratorul de registrul comerfulul dispune 
tnregistrarea Tn registrul comer^ului a 
prospectului de emisiune.”

Amendament al Comisiei 
adoptat cu unanimitate de 
voturi ale membrilor 
prezenti.

8rLiatticoluMT97alineaUjiO)semodi?icI§r^
avea urmatorul cuprins:
„(1) Subscrierile de actiuni se vor face pe unul sau 
pe mai multe exemplare ale prospectului de 
emisiune al fondatorilor.”

Se modifica alineatul 1 al 
articolul 19 din Legea nr. 
31/1990.

118.

Amendament al Comisiei 
adoptat cu unanimitate de 
voturi ale membrilor 
prezenti.

8^.La articolut 26, atlneatul (1) se modifica ^1 va 
avea urmatorul cuprins:
„(1) Daca exista aporturi Tn natura, avantaje 
acordate oricarei persoane care a participat la 
constituirea societatii sau la tranzactii conducand 
la acordarea autorizatlei, operatiuni Tncheiate de 
fondatori pe seama societatii ce se constituie 5I pe 
care aceasta urmeaza sa le ia asupra sa, fondatorli 
vor soUcita registratorulul de registrul comertului 
numirea unula sau mai multor exper^l. Dispozip'lle 
art. 38 si 39 se aplica Tn mod corespunzator.”

119. Justificare: Pentru eliminarea 
referihi (a judecatorul delesat, 
numirea expertilor fiind in 
competenta registratorului.

Amendament al Comisiei 
adoptat cu unanimitate de 
voturi ale membrilor 
prezenti.
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8'’.Articolul 34 se modified va avea urmatorul
cuprins:
„Art. 34. - Dreptul la actiunea in daune se prescrie 
prin trecerea a 6 luni de la data publicarii Tn 
Buletinul electronic al registrului comertului a 
hotararii adunarii generale a acp’onarilor care a 
decis dizolvarea anticipate.”

120. Justificare: Pentru 
Directive! 

Disitatizare a fast modificat 
sistemul de pubiicitate, 
opozabilitatea actelor 
faptehr urmand sa se realizeze 
de la data fnresistrarii in 
re$istrul comertului. Pentru un 
plus de transparence, in cazut 
ac(iunilor tn justiCie, data de la 
care tncepe sa curgd termenul 
pentru exercitarea acestora 
este cea a publicarii in 
Buletinul electronic al
registrului comerCului (ziua
urmatoare cetei la care
opereaza tnregistrarea).

transpunerea

Amendament al Comisiei 
adoptat cu unanimitate de 
voturi ale membrilor 
prezenp’.

121. Dupa punctui 11, se introduc doua noi puncte, 
pet. 11’-11^:
11^ La articolut 38, alineatele (1) ;i (2) ale se 
modified ^i vor avea urmatorul cuprins:
„(1) La societatile pe actiuni, daca exista aporturi 
Tn natura, avantaje rezervate oricarei persoane 
care a participat la constituirea societa^ii sau la

Justificare: pentru eliminarea 
referirii la judecatorul delegat.

11. Articolul 37 se abroga.
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tranzactii conducand la acordarea autorizatiei, 
operapuni Tncheiate de fondatori pe seama 
societatii ce se constituie 51 pe care aceasta 
urmeaza sa le ia asupra sa, registratorul nume^te, 
in termen de 5 zUe de la Tnregistrarea cererii, unul 
sau mai multi expert! din lista expertilor autoriza^i. 
Acestia vor intocmi un raport cuprinzand descrierea 
5i modul de evaluare a fiecarui bun aportat $i vor 
evidentia daca valoarea acestuia corespunde 
numarului si valorii ac^iunilor acordate in schimb, 
precum ^i alte elemente indicate de registratorul 
de registrul comertului.

Justificare: Pentru adaptarea 
solu^iei de reglementare la 
sistemul de pubtidtate pe care 
proiectul de lese il propane 
pentru transpunerea Directive! 
Disitalizare.(2) Fondatorii vor depune raportul in termen de 15 

zile de la data aprobarii sale la oficiul registrului 
comertului. 0 notificare cu privire la aceasta 
depunere se va publica in Buletinul electronic al 
registrului comer^ului.” Amendament al Comisiei 

adoptat cu unanimitate de 
voturi ale membrilor 
prezenti.

11^. La articolul 40, alineatul (1) se modified ^i va
avea urmatorul cuprins:
„{1) Tn cazul in care cerintele legale sunt 
Tndeplinite, registratorul, prin incheiere, va 
dispune inmatricularea societap'i in registrul 
comer^ului, Tn conditiile prevazute de legea privind 
acest registru.

122.
Justificare: Pentru eliminarea 
referirii la judecatorul dele^at.

Amendament al Comisiei 
adoptat cu unanimitate de 
voturi ale membrilor
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prezenti.

123. 12. AMneatuI (2) al articolului 41 se 
abroga.

Dupa punctul 12, se introduce un nou punct, pet. 
121;
12^AMneatul (1) al articolului 44' se modified %\ 
va avea urmatorul cuprins:
„(1) Dobandirea de catre societate, Tntr-un interval 
de cel mult 2 ani de la constituire sau de la 
autorizarea inceperii activitatii societatii, a unui 
bun de la un fondator ori actionar, contra unei 
sume sau a alter contravalori reprezentand cel 
putin 0 zecime din valoarea capitalului social 
subscris, va fi supusa aprobarii prealabile a adunarii 
generale a actionarilor, precum si prevederilor art. 
38 si 39 $i va fi mentionata Tn registrul comertului, 
Tn baza actului translativ de proprietate, incheiat 
in conditiile legii.

Justificare: Pentru adaptarea 
solupei de reslementare la 
sistemul de publidtate pe care 
proiectul de /ege ft propane 
pentru transpunerea Directivei 
Digitalizare.

Amendament al Comisiei 
adoptat cu unanimitate de 
voturi ale membrilor 
prezenti.

124. Dupa punctul 16, se introduc doua noi puncte, 
pet. 16^-16^:
16^ La articolul 56, litera d) se modified si va 
avea urmatorul cuprins:
„d) lipse^te incheierea registratorului de registrul 
comertului de inmatriculare a societatii;”

Justificare: Pentru eliminarea 
referirii la judecatorul dele^at.

Amendament al Comisiei 
adoptat cu unanimitate de 
voturi ale membrilor 
prezenti.

125. 16^. La articolului 58, alineatut (3) se modified ^i
va avea urmatorul cuprins:_____________________

Justificare: Pentru adaptarea 
solupei de reslementare la
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sistemul de publidtate pe care 
proiectul de /ege f/ propane 
pentru transpunerea Directive! 
Disitalizare.

„(3) Tribunalul va comunica hotararea 
judecatoreasca ofidului registrului comertului, 
care, dupa mentionare, se va publica Tn extras, §i 
Tn Buletinul electronic al registrului comer^ului.”

Amendament al Comisiei 
adoptat cu unanimitate de 
voturi ale membrilor 
prezenti.

Justificare: Pentru adaptarea 
solu^iei de reslementare la 
sistemul de publicitate pe care 
proiectul de lege il propane 
pentru transpunerea Directivei 
Digitalizare.

126. Dupa punctul 17, se Introduce un nou punct, pet.
171:
17\ La articolul 62, alineatul (1) se modifica §1 va 
avea urmatorul cuprins:

17. Articolul 60 se abroga.

„(1) Opozitia se face in termen de 30 de zile de la 
data publicarii hotararii asociatilor sau a actului 
aditlonal modificator Tn Buletinul electronic al 
registrului comerTulul, daca prezenta lege nu 
prevede un alt termen. Ea se depune la oficiul 
registrului comertului care, in termen de 3 zile de 
la data depuneril, 0 va mentiona Tn registru 5I 0 va 
Tnainta Instantel judecatorestl competente.”

Amendament al Comisiei 
adoptat cu unanimitate de 
voturi ale membrilor 
prezenti.

20I La art 73^ se Introduce un nou
allneat, al1n.{2), cu urmatorul cuprins, 
alineatul unic devenind alin.(l):
Art. 73^ - (2) Prin acceptarea mandatulul, 
adminlstratoril, membril conslUului de

Justificare: Pentru corelare 
terminologica.

127.
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administratie, directorii,
directoratului, cenzorii,
Tncheierea contractului de prestari 
servicii, auditorul finandar, isi asuma 
raspunderea pentru indeplinirea 
conditiilor prevazute la art. 6 pentru a 
detine si exerdta aceasta functie, in 
contract fiind indusa o clauza in acest 
sens.

membrii
prinlar

Dupa punctui 20, se introduc patru noi puncte, 
pet. 20’-20^
20^.La articolul 93, alineatul (2), Mtera b) se 
modifica ;i va avea urmatorul cuprins:
„b) data actului constitutiv, numarul de ordine 

din registrul comer^utui ;i codul unic de 
Tnregistrare;”

Amendament al Comisiei 
adoptat cu unanimitate de 
voturi ale membrilor 
prezenti.

20^TLTarticoluil03Vanneatur(T) litera a) se
modifica §i va avea urmatorul cuprins:
„a) autorizarea dobandirii propriilor actiuni este 
acordata de catre adunarea general! extraordinara 
a actionarilor, care va stabili conditiile acestei 
dobandiri, Tn special numarul maxim de actiuni ce 
urmeaza a fi dobandite, durata pentru care este 
acordata autorizatia si care nu poate depasi 18 luni 
de la data Tnregistrarii tn registrul comertului, si, 
in cazul unei dobandiri cu titlu oneros, 
contravaloarea lor minima ^i maxima;”

128.
Justificare: Pentru adaptorea 
solu^iei de re^lementare la 
sistemul de publidtate pe care 
proiectui de lege fl propane 
pentru transpunerea Directives 
Disitalizare.

Amendament al Comisiei 
adoptat cu unanimitate de 
voturi ale membrilor 
prezenti.

20^LaarticonjrT3T7anneatur(4)semodificF^
va avea urmatorul cuprins:

Justificare: Pentru adaptarea 
solu^iei de resiementare la 
sistemul de publicitate pe care

129.
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„(4) Pentru a fi opozabile ter^ilor, hotararile 
adunarii generate vor fi depuse Tn termen de 15 zile 
la oficiul registrului comertului, spre a fi 
mentionate in registru. Acestea se publica 51 Tn 
Buletinul electronic al registrului comer^ului.

proiectul de tese i( propune 
pentru transpunerea Directive} 
Disitalizare.

Amendament al Comisiei 
adoptat cu unanimitate de 
voturi ale membrilor 
prezenti.

20'*. La articolul 132, alineatele (2) ^i (10) se 
modified ^i vor avea urmatorul cuprins:
„(2) Hotararile adunarii generate contrare legii sau 

actului constitutiv pot fi atacate Tn justitie, Tn 
termen de 15 zile de la data publicarii Tn Buletinul 
electronic al registrului comerTului, de oricare 
dintre ac^ionarii care nu au luat parte la adunarea 
generala sau care au votat contra si au cerut sa se 
insereze aceasta Tn procesul-verbal al sedin^ei.” 
„(10) Hotararea definitiva de anulare va fi 
mentionata Tn registrul comertului, de la data 
Tnregistrarii Tn registrul comer^ului ea fiind 
opozabila tuturor actionarilor. Aceasta va fi 
publicata ;i Tn Buletinul electronic al registrului 
comertului.”

130. Justificare: Pentru adaptarea 
solufiei de resiementare (a 
sistemul de publicitate pe care 
proiectul de /ege ?/ propune 
pentru transpunerea Directivei 
Disitalizare.

Amendament al Comisiei 
adoptat cu unanimitate de 
voturi ale membrilor 
prezenp'.

131, 20^LaarHcolulT347aiirieatele(2jsi(4)se
modified vor avea urmatorul cuprins:
„{2) Dreptul de retragere poate fi exercitat Tn

Justificare: Pentru adaptarea 
solu^iei de resiementare la 
sistemut de publicitate pe care 
proiectul de lege il propune
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termen de 30 de zile de la data inregistrarii 
hotararii adunarii generate in registrul comertului, 
Tn cazurile prevazute la alin. (1) lit. a) -c), si de la 
data adoptarii hotararii adunarii generate, in cazul 
prevazut la alin. (1) lit. d).”

pentru transpunerea Directive} 
Disitalizare.

„(4) Pretul platit de societate pentru actiunile celui 
care exercita dreptul de retragere va fi stabilit de 
un expert autorizat independent, ca valoare medie 
ce rezulta din aplicarea a cel putin doua metode de 
evaluare recunoscute de legislatia in vigoare la 
data evaluarii. Expertul este numit de registratorul 
de registrul comer^ului Tn conformitate cu 
dispozitiile art. 38 ^i 39, la cererea consiliului de 
administratie, respectiv a directoratului.”

Amendament al Comisiei 
adoptat cu unanimitate de 
voturi ale membrilor 
prezenti.

Justificare: Pentru adaptarea 
solufiei de reglementare la 
sistemul de publicitate pe care 
proiectui de le$e il propane 
pentru transpunerea Directive} 
Digitalizare.

Dupa punctul 22, se introduc doua noi puncte, 
punctele 22^-22^'
22^ Articolul 153^^se modifica 51 va avea 
urmatorul cuprins:
„Art. 153’’. - Consiliul de administratie va solicita 
oficiului registrului comertului Tnregistrarea in 
registrul comer^ului a numirii directorilor, precum 
si a oricarei schimbari Tn persoana administratorilor 
sau directorilor. Aceste date se publica §i Tn 
Butetinul electronic al registrului comerfului. 
Aceea^i obligatie revine directoratului cu privire la 
Tnregistrarea primilor membri ai directoratului ^i a 
oricarei schimbari Tn persoana membrilor

132,

Amendament al Comisiei 
adoptat cu unanimitate de 
voturi ale membrilor 
prezenti.
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directoratului sau a membrilor consiliului de 
supraveghere.”

22^.AMneatele (4) - (6) ale articolului 204 se
modifica va avea urmatorul cuprlns:
„(4) Dupa fiecare modificare a actului constitutiv, 
administratorii, respectiv directoratul vor depune 
la registrul comertului actul modificator $i textul 
complet al actului constitutiv, actualizat cu toate 
modificarile, care vor fi mregistrate, pentru 
opozabilitate, Tn registrul comer^ului. m temeiul 
incheierii registratorului de registr-ul comer^uluii
€u—exceptia—situatiilor—stipulate Tn cazurile 
prevazute la art. 223 alin. (3) ^i la art. 226 alin. 
(2), inregistrarea Tn registrul comer^ului se 
efectueaza din oficiu, Tn baza hotararii definitive 
de excludere sau de retragere.
(5) Actul modificator si o notificare asupra 
depunerii textului actualizat al actului constitutiv 
se publica |i Tn Buletinul electronic al registrului 
comertului.
(6) Actul modificator al actului constitutiv al unei 
societati Tn nume colectiv sau Tn comandita simpla, 
Tn forma autentica, se depune la oficiul registrului 
comertului, cu respectarea prevederilor alin. (4) si 
se mentioneaza Tn acest registru. Acesta se publica 
^i Tn Buletinul electronic al registrului 
comertului.”

Justificare: Pentru adaptarea 
solupei de reglementare la 
sistemul de publicitate pe care 
proiectui de /ege il propane 
pentru transpunerea Directivei 
Disltalizare.

133.

Amendament al Comisiei 
adoptat cu unanimitate de 
voturi ale membrilor 
prezen^i.
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Pentru
Directivei

134 23.Almeatul (1) a( articolului 208 se 
modifica va avea urmatorul cuprins: 
„(1) Reducerea capitalului social va putea 
fi facuta numai dupa trecerea unui termen 
de 30 de zile de la data la care hotararea 
a fost Tnregistrata la oficiul registrul 
comer^ului.

AlineatuI (1) at articolului 208 se modifica ^i va 
avea urmatorul cuprins:
„(1) Reducerea capitalului social va putea fi facuta 
numai dupa trecerea a doua luni de la data la care 
hotararea a fost Tnregistrata Tn registrul 
comerTului.

Justificare: 
transpunerea 
Digitalizare a fost modificat 
sistemut de publidtate, 
opozabilitatea acteior fi 
faptelor urmand sa se realizeze 
de ta data inregistrarii in 
registrul comertului.

Amendament al Comisiei 
adoptat cu unanimitate de 
voturi ale membrilor 
prezen^i.

135. Justificare: pentru eliminarea 
referirii la “judecatorul 
delegat” fi reglementarea 
competenfei de numire a 
experfilor ca aparfinand 
registratorului de registru al 
comerfului.

Dupa punctui 23, se introduc trei noi puncte, 
pete. 23^-23:
23^ La articolului 215, alineatui 1 se modifica ;i 
va avea urmatorul cuprins:
„{1) Daca majorarea capitalului social se face prin 
aporturi Tn natura, adunarea general! care a 
hotarat aceasta va propune registratorului de 
registrul comer^ului numirea unuia sau mai multor 
experti pentru evaluarea acestor aporturi, Tn 
conditiile art. 38 ^i 39.”

Amendament al Comisiei 
adoptat cu unanimitate de 
voturi ale membrilor 
prezen^i.

23^. La articolului 216, alineatui 2 se modifica ^i
va avea urmatorul cuprins:

136. Justificare: 
transpunerea 
Digitalizare a fost modificat

Pentru
Directivei
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„{2) Exercitarea dreptului de preferin^a se va 
putea realiza numai in interiorul termenului 
hotarat de adunarea generala sau de consiliul de 
administra^ie, respectiv directorat, in condi^iile 
art. 220’ alin. (4), daca actul constitutiv nu 
prevede alt termen. In toate situa^iile, termenul 
acordat pentru exercitarea drepturilor de 
preferin^a nu poate fi mai mic de o luna de la data 
Tnregistrarii hotararii adunarii generale Tn registrul 
comertului. Dupa expirarea acestui termen, 
ac^iunile vor putea fi oferite spre subscriere 
publicului.”

sistemul de publidtate, 
opozabilitatea actelor fi 
faptelor urmand sa se realizeze 
de ta data inresistrarii in 
resistrul comertului.

Amendament al Comisiei 
adoptat cu unanimitate de 
voturi ale membrilor 
prezenti.

23^. La articolul 217, alineatul (4) se modifica §i 
va avea urmatorul cuprins:
„(4) Pentru opozabilitate, hotararea va fi depusa 
la oficiul registrului comer^ului pentru mentionare 
Tn registrul comertului. Aceasta se publica $i Tn 
Buletinul electronic al registrului comertului.”

137. Justificare: 
transpunerea 
Digitalizare a fost modificat 
sistemul de publicitate, 
opozabilitatea actelor fi 
faptelor urmand sa se realizeze 
de la data inresistrarii in 
resistrul comertului. in scop de 
informare, actele mresistrate 
in resistrul comerfului se 
publica, cu titlu gratuit, in 
Buletinul electronic al 
registrului comerfului.

Pentru
Directivei

Amendament al Comisiei 
adoptat cu unanimitate de 
voturi ale membrilor 
prezenti.__________________
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138 Dupa punctul 24, se Introduc patru noi puncte, 
pet. 241-24'*:
241,La articolului 220, alineatui (1) se modifica 51 
va avea urmatorul cuprins:
„(1) Actiunile emise in schimbul aporturilor Tn 
numerar vor trebui platite, la data subscrierii, in 
proportie de cel putin 30% din valoarea lor 
nominala 51, integral, in termen de cel mult 3 ani 
de la data Tnregistrahi Tn registry I comer^ului a 
hotararii adunarii generate.”

Justifkare: 
transpunerea 
Disitalizare a fost modifkat 
sistemul de publidtate, 
opozabilitatea octelor 
faptelor urmand sa se realizeze 
de la data inresistrahi in 
re^istrul comertuiui.

Pentru
Directive}

Amendament al Comisiei 
adoptat cu unanimitate de 
voturi ale membrilor 
prezenti.

139. 24^. La articolului 220\ atineatul (4) se modifica
^i va avea urmatorul cuprins:
„(4) Prin autorizarea acordata conform alin. (1) - 
(3), consiliului de administratie, respectiv 
directoratului, Ti poate fi conferita $i competenta 
de a decide restrangerea sau ridicarea dreptului de 
preferinta at acTionarilor existen^i. Aceasta 
autorizare se acorda consiliului de administrap’e, 
respectiv directoratului, de catre adunarea 
generala, Tn condifiile de evorum ji majoritate 
prevazute la art. 217 alin. (3). Decizia consiliului 
de administraTie, respectiv a directoratului, cu 
privire la restrangerea sau ridicarea dreptului de 
preferin^a se depune la oficiul registrului 
comertului, spre men^ionare Tn registrul

Justificare: pentru 
Directivei 

Digitalizare a fost modificat 
sistemul de publicitate, 
opozabilitatea actelor 
faptelor urmand sa se realizeze 
de la data inregistrarii in 
registrul comertului. In scop de 
informare, actele mregistrate 
in registrul comer^ului se 
publicd, cu titlu gratuit, in 
Buletinul electronic al

transpunerea

registrului comerfului.
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comer^ului, pentru opozabilitate. Aceasta se 
publica 51 in Buletinul electronic al registrului 
comer^ului.”

Amendament al Comisiei 
adoptat cu unanimitate de 
voturi ale membrilor 
prezenti.

Justifkare:140. pentru 
Directive} 

Disitatizare a fast modificat 
sistemul de publicitate, 
opozabilitatea actelor 
faptelor urmand sa se realizeze 
de la data inregistrarii in 
registrul comertului. In scop de 
informare, actele mregistrate 
in registrul comer^ului se 
publicd, cu titlu gratuit, in 
Buletinul electronic al

24\Alineatul (4) al articolului 223 se modifies §i 
va avea urmatorul cuprins:
„(4) Hotararea definitiva de excludere se depune, 
in termen de 15 zile, la oficiul registrului 
comertului pentru a fi inscrisa Tn registru. 
Dispozitivul hotararii se publica, la cererea 
societatii, Tn Buletinul electronic al registrului 
comertului, Tn scop de informare.”

transpunerea

registrului comerfului.

Amendament al Comisiei 
adoptat cu unanimitate de 
voturi ale membrilor 
prezenp'.

24^. La articolul 226, alineatul (V) se modifies ^i
va avea urmStorul cuprins:
„(1^) Dreptul de retragere poate fi exercitat, Tn 
cazurile prevazute la alin. (1) lit. a) $i b), Tn 
termen de 30 de zile de la data Tnregistrarii 
hotararii adunarii generale Tn registrul comertului. 
Dispozitiile art. 134 alin. (2’) se aplica Tn mod

141.
Justificare: 
transpunerea 
Digitalizare a fast modificat 
sistemul de publicitate, 
opozabilitatea actelor fi 
faptelor urmand sa se realizeze 
de la data inregistrarii in

Pentru
Directive}
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corespunzator. ” registrul comer^ului. 
Amendament al Comisiei 
adoptat cu unanimitate de 
voturi ale membrilor 
prezenti.

25. Alineatui (3) al articolului 227 se 
abroga.

Amendament al Comisiei 
adoptat cu unanimitate de 
voturi ale membrilor 
prezen^i.

142. Dupa punctul 25, se introduc doua not puncte, 
pet. 25^-25^
15\ La articolul 231, alineatui (2) se modifica ^i 
va avea urmatorul cuphns:
„(2) Noua hotarare se mentioneaza in registrul 

comertului. Aceasta se publica ^i Tn Buletinul 
electronic al registrului comer^ului."

Justificare: Pentru adaptors la nolle resuli de 
publicitate prevazute de Directiva Disitalizare.
25^. La articolului 232, alineatui (1) se modifica
§i va avea urmatorul cuprins:

„(1) Dizolvarea societa^ilor trebuie sa fie Tnscrisa 
in registrul comertului. Aceasta se publica $i Tn 
Buletinul electronic al registrului comertului, Tn 
afara de cazul prevazut la art. 227 alin. (1) lit. a).”

143. Justificare: Pentru adaptare 
la nolle reguli de publicitate 
prevazute de Directiva 
Digitalizare.
Art. 227. -
(1) Societatea se dizolvd 
prin:
a) trecerea timpului stabilit 
pentru durata societafii;

Amendament al Comisiei 
adoptat cu unanimitate de 
voturi ale membrilor 
prezenti.________________
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Articolul 234 se modifica va avea urmMorul 
cuprins:
„Art. 234. Dizolvarea societapi inainte de expirarea 
termenului fixat pentru durata sa are efect fa^a de 
terti numai dupa trecerea unui termen de 30 de 
zile de la inregistrarea acesteia in registrul 
comertului.”

Propunerea de modificare 
adoptorea 

actualei sotutii prevazute la 
art. 234 din Legea nr. 
31/1990, republicata, cu 
modificarile si completarile 
ulterioare ("Art. 234 
Dizolvarea societapi inainte de 
expirarea termenului fixat 
pentru durata sa are efect fafd 
de terd numai dupa trecerea 
unui termen de 30 de zile de la 
publicarea in /Aonitorul Oficial 
at Romaniei, Partea a IV-a.), la 
noile reguli de publicitate 
prevazute de Directiva 
Digitalizare (opozabilitate 
fata de terti de la data 
inregistrarii in registrul 
comertului).

144. 26. Articolul 234 se modifica si va avea 
urmatorul cuprins:
■’Art. 234 - Dizolvarea societatii inainte de 
expirarea termenului fixat pentru durata 
sa are efect fata de terti numai dupa 
trecerea unui termen de 15 de zile de la 
inregistrarea acesteia la oficiul registrului 
comertului.

urmareste

Amendament al Comisiei 
adoptat cu unanimitate de 
voturi ale membrilor 
prezenti.
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Justificare: Pentru corelare cu 
solupa prevazuta la art. 
237^(modificarea literei c) a 
aiin. (1)).
Pentru transpunerea Directive! 
Disitalizare a fost modificat 
sistemul de publicitate, 
opozabilitatea actelor 
faptelor urmand sa se realizeze 
de la data mresistrarii in 
registrul comerfutui.

145.
27. La articolul 237, litera c) a alineatului 
(1) $i alineatele (6) si (7) se modifica si 
vor avea urmatorul cuprins:

La artfcolul 237, aMneatuI (1), , Mtera c) 
alineatele (3), (5)‘(7) se modifica vor av( 
urmatorul cuprins:

„c) nu mai sunt indeplinite condip'ile referitoare 
sediul social, altele decat cele prevazute la art. 23 
alin. (1) lit. c).”

„c) nu mai sunt indeplinite conditiile 
referitoare la sediul social, altele decat 
cele prevazute la art. 2372alin. (1) lit. c)."

(...) „(3) Hotararea tribunalului prin care s 
pronun^at dizolvarea se comunica societatii, oficiul 
registrului comertului pentru Tnregistrarea mentiut 
de dizolvare in registrul comer^ului, Ministerul 
Finan^elor—Publice—
Administrare Fiscala

-Agenfiei Na^ionale < 
administrap'ajude^eana 

finan^elor publice sau administra^ia finan^elor publi' 
a sectorului. Aceasta se publica ;i Tn Buletin 
electronic al registrului comertului. In cazul rr 
multor hotarari judecatorejti de dizolvare, pent 
situapile prevazute la alin. (1), publicitatea se ’ 
putea efectua Tn forma unui tabel cuprinzan 
numarul de ordine Tn registrul comer^ului, codul un 
de Tnregistrare, denumirea, forma juridica 5i sedi 
societapi dizolvate, instan^a care a dispus dizolvare 
numarul dosarului, numarul ?! data hotararii ( 
dizolvare.”
„(5) Orice persoana interesata poate face numai ap 
Tmpotriva hotararii de dizolvare, Tn termen de 30 < 
zile de la data publicarii hotararii Tn Buletin 
electronic al registrului comertului. Apelantul
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depune o copie a apelului la oficiul registrul 
comer^ului, pentru men^ionare in registr 
comeriului.”

„(6) Dupa inscrierea mentiunii de 
dizolvare in registrul comertului, la 
cererea societatii, a oricarei persoane 
interesate, inclusiv a Ministerului 
Finantelor Publice • ANAF, sau din oficiu, 
registratorul numeste, prin incheiere, un 
lichidator inserts in Tabloul Practicienilor 
in Insolventa. Remunerarea lichidatorului 
se face din averea societatii dizolvate sau, 
in lipsa, din fondul de lichidare, constituit 
potrivit legii. Remuneratia lichidatorului 
este in cuantum fix de 1500 lei, decontui 
final al cheltuielilor efectuate de 
lichidator in legatura cu lichidarea 
societatii urmand a se face, pentru 
situatia in care nu exista bunuri in averea 
societatii dizolvate, de catre Uniunea 
Nationala a Practicienilor in Insolventa din 
Romania, la solicitarea lichidatorului.
„(7) Prevederile art. 260 se aplica m mod 
corespunzator."

6) Nemodificat.

Amendament al Comisiei 
adoptat cu unanimitate de 
voturi ale membrilor 
prezenti.

7) Nemodificat.

29. Dupa articolul 237^ se introduce un nj Articolul 237^ se modifica $1 va avea urmator Justificare:146. Pentru
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articol, art. 237^ cu urmatorul cuprins:
Art. 237^ - (1) Oficiul National al Registrul 
Comertului, prin registrator, consta 
Tntrunirea conditiilor pentru dizolvan 
societatii in urmatoarele cazuri, la ceren 
Ministerului------Finantelor------Publice-Agent
Nationala—de—Administrare—F-isoala—&
aoricarei persoane interesate:

—societatea—m—»-a—depus—situatii
financiare-anuale-saur-dupa-caz, raportari
contabile-anuale- la' unitatile teritoriale a
Ministerului------ Rmafitelor------Publiee^Agent
Nationala—de—Administrare—F4s€ala^—
termenul prevazut de lege> daca perioada (
intarziere depaseste 60 de zile lucratoare;
b) societatea nu si-a depus-la--unitati
teritoriale ale Ministerului Finantelor Public
- Agentia Nationala-de-Administrare Fiscal
in termenul-prevazut de lege^ declaratia ^
nu a desfasurat activitate de la constituir
daca perioada de intarziere depaseste 60 <
z4le-lucratoare;
c) nu mai sunt indeplinite conditii 
referitoare la sediul social, ca urmare 
expirarii duratei actului care atesta drept 
de folosinta asupra spatiului cu destinatie < 
sediu social ori transferului dreptului < 
folosinta sau proprietate asupra spatiului i 
destinatie de sediu social;
d) a incetat activitatea societatii sau nu

Di rectivei 
Digitalizare a fast modificat 
sistemul de publicitate, 
opozabilitatea actelor $i 
faptelor urmand so se realizeze 
de la data mregistrarii in 
registrul comer^ului.

cuprins:
„Art. 237^- (1) Oficiul National al Registrul 
Comertului, prin registrator, constata intrunin 
conditiilor pentru dizolvarea societatii in urmatoare 
cazuri, la cererea oricarei persoane interesate: ....

transpunerea

Literele a) si b) ale alineatului (1) alineatul (2) 
elimina.

c-e)-nemodificate.
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fost reluata activitatea dupa perioada ( 
inactivitate temporara, anuntata organel 
fiscale si inscrisa m registrul comertuU 
perioada care nu poate depasi 3 ani de 
data mscrierii in registrul comertului. 
e) in cazul societatilor cu dura 
determinate, la expirarea duratei mentiona 
in actui constitutiv, daca procedu 
prevazuta la art. 227 alin.(2) nu es 
indeplinita.
(2) - Ministerul Finantelor Publice ■ Agent
Nationala de Administrate ■ Fiscala notifi<
societatile-pentru care urmeaza sa formule:
cerere de—dizolvare> potrivit alin. (1)>
publica pe pagina sa de internet lista acest
societati -si- termenul suplimentar acord
pentru depunerea -documentelor, care \
poate fi mai-mi€-de 15 zile de la publican
Ust-ei,—in—notificarea—catre—societate—
mentioneaza si acest termen.
(3) In cazul in care cer-erea-de-dizolvare es
formulate de Ministerul Finantelor Publice
Agentia Nat4Qnala-de Administrate Fiscala s;
de orice -per-soana interesata, registrator 
constata, prin incheiere, intrunin 
conditiilor pentru dizolvarea societatii, 
termen de 3 zile lucratoare de la depunen 
cererii.
(4) Pentru cazurile prevazute la alin. (1) I
c), d) si e),registratorul poate constata si d

(3) Registratorul constata, prin tncheier 
Tntrunirea condi^iilor pentru dizolvarea societal 
in termen de 3 zile lucratoare de la depunen 
cererii.

(4) Registratorul poate constata si din ofic
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intrunirea conditiilor pentru dizolvarea societal 
Lista societa^ilor pentru care urmeaza sa se verific 
din oficiu, intrunirea conditiilor pentru dizolvare 
afiseaza pe portalul de servicii on-line al Oficiul 
National al Registrului Comertului, cu cel pup’n 15 zi 
calendaristice Tnainte.

oficiu mtrunirea conditiilor pentru dizolvan 
societatii. Lista societatilor pentru ca 
urmeaza sa se verifice, din oficiu, intrunin 
conditiilor pentru dizolvare se afiseaza ( 
portalul de servicii on-line al Oficiul 
National al Registrului Comertului, cu c 
putin^lS zile calendaristice inainte.
(5) Incheierea registratorului, pronun^ 
potrivit alin. (3) §i (4), nu are caract 
executoriu. Aceasta se men^ioneaza 
registrul comer^ului la care este inregistra 
societatea, se comunica societap’i, persoan 
care a formulat cererea, dupa caz, precu

cale
Mmi&teruluiFinantelorPublice-
Nap'onala de AdministrareFiscalasi 
publicapeportalul—de—servicii—on-line— 
Qf-ieiuluiNa^ional al RegistrulComertuluii

(6) Impotriva Tncheierii registratoruU 
societatea sau Ministerul Finantelor Publics 
Agen^ia National! de Administrare Fisca 
sau orice persoana interesata poate formu 
plangere in termen de 15 zile de 
comunicare. Tn cazul persoanei interesat 
alta decat cea care a formulat cererea < 
dizolvare, termenul curge de la publican 
incheierii registratorului pe—portalul—( 
servicii online. Plangerea se depune la ofici 
registrului comertului ?i se face menfim

(5) Incheierea registratorului, pronun^ata potrivit ali 
(3) 5i (4), nu are caracter executoriu. Aceasta 
men^ioneaza in registrul comertului la care es 
Tnregistrata societatea, se comunica societat 
persoanei care a formulat cererea, dupa caz, precu 
si, pe cale electronica, Agentiei Na^ionale < 
Administrare Fiscala.Aceasta se publica §i 
Buletinul electronic al registrul comertutui.

electronicpe
•Agen^

(6) Impotriva Tncheierii registratorului, societal 
Agen^ia Na^ionala de Administrare Fiscala sau orii 
persoana interesata poate formula plangere in termi 
de 15 zile de la comunicare. In cazul persoan 
interesate, alta decat cea care a formulat cererea < 
dizolvare, termenul curge de la publicarea Tncheie 
registratorului Tn Buletinul electronic al registr 
comer^ului. Plangerea se depune la oficiul registrul 
comertului ji se face menp'une despre aceasta 
registrul comertului. In termen de 3 zile lucratoare (
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despre aceasta in registrul comertului. 
termen de 3 zile lucratoare de la da 
depunerii, oficiul registrului comer^ului 
Tnainteaza instance! competente.

la data depunerii, oficiul registrului comer^ului 
inainteaza instan^ei competente.

(7) Daca nu s-a formulat plangere impotri' 
incheierii registratorului, la expiran 
termenului prevazut de alin. (6), ofici 
registrul comertului inregistreaza, din ofici 
mentiunea de dizolvare a societat;ii 
registrul comertului.
(8) Dupa data inregistrarii mentiunii < 
dizolvare in registrul comertului, in conditii 
alin. (7), societatea intra in lichidare.
(9) Hotararea pronunt;ata de instance 
solutionarea plangerii poate fi atacata num 
cu apel, in termen de 30 de zile de 
comunicare. ApelantuI va depune o copie 
apelului la oficiul registrului comertuU 
pentru mentionare in registrul comertului.
(10) Dupa ramanerea definitiva, hotaran 
instantei se transmite oficiului registrul 
comertului pentru inscrierea mentiunii < 
dizolvare in registrul comertului.
(11) Dupa ramanerea definitiva a hotararii < 
dizolvare, societatea intra in lichidare.
(12) Dupa inscrierea mentiunii de dizolvare 
registrul comertului, la cererea societatii, 
oricarei persoane interesate, inclusiv 
Ministerului Finantelor Publice^ANAF, sau d

7)-11) Nemodificate.

(12) Dupa inscrierea mentiunii de dizolvare in registr 
comertului, la cererea societatii, a oricarei persoat
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ofidu, registratorul numeste, prin incheier 
un lichidator inscris in Tabloul Practidenil 
in Insolventa. Remunerarea lichidatorului 
face din averea societatii dizolvate sau, 
lipsa, din fondul de lichidare, constiti 
potrivit legii. Remuneratia lichidatorului es 
in cuantum fix de 1500 lei, decontui final 
cheltuielilor efectuate de lichidator 
legatura cu lichidarea societatii urmand a 
face, pentru situatia in care nu exista bum 
in averea societatii dizolvate, de cat 
Uniunea Nationala a Practicienilor 
Insolvents din Romania, la solicitan 
lichidatorului. in situatia in care remunerat 
lichidatorului se face din averea societA 
dizolvate, de asemenea, cuantumul fix es 
de 1500 de lei.

interesate, inclusiv a Agen^iei Na^ionale 
Administrare Fiscala, sau din oficiu, registrator 
numeste, prin incheiere, un lichidator inscris 
Tabloul Practicienilor in Insolventa. Remuneran 
lichidatorului se face din averea societatii dizolva 
sau, in lipsa, din fondul de lichidare, constiti 
potrivit legii. Remuneratia lichidatorului este 
cuantum fix de 1500 lei, decontui final al cheltuielil 
efectuate de lichidator in legatura cu lichidan 
societatii urmand a se face, pentru situatia in care \ 
exista bunuri in averea societatii dizolvate, de cat 
Uniunea Nationala a Practicienilor in Insolventa d 
Romania, la solicitarea lichidatorului. in situatia 
care remuneratia lichidatorului se face din aven 
societatii dizolvate, de asemenea, cuantumul fix es 
del 500 de lei.

c

f13) Prevederile art. 260 se aplica in m( 
corespunzator."

13) Nemodificat.

Amendament al Comisiei 
adoptat cu unanimitate de 
voturi ale membrilor 
prezenti.

147. Dupa punctul 30, se introduce un nou punct, pet. 
30^:

Justificare: Pentru transpuner 
Directive) Digitalizare a fc
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30^AMneatul (2) al articolului 243 se modified $i 
va avea urmatorul cuprins:
„{2) Opozitia se face intermen de 30 de zile de la da 
publicariiproiectului de fuziunesau de divizare 
Buletinul electronic al registrului comertului. Ea 
depune la oficiul registrului comer^ului, care, 
termen de 3 zile de la data depunerii, o va mentioi 
Tn registru 5i o va Tnainta instantei judecatore* 
competente. Hotararea pronuntata asupra opoziti 
este supusa numai apelului.”

modificat sistemut de publidtat 
opozabilitatea actelor faptel 
urmand sa se realizeze de la da 
Tnresistrarii 
comertului. Pentru un plus < 
transparenfa, in cazul ac^iunilor 
justi(ie, data de la care incepe 
curga termenul pentru exercitar 
acestora este cea a publicarii 
Buletinul electronic al registrul 
comerfului (ziua urmatoare cei 
la care opereaza inregistrarea).

in registr

Amendament al Comisiei 
adoptat cu unanimitate de 
voturi ale membrilor 
prezenti.

148. 31. AlineatuI (2) al articolului 248 < 
modifica si va avea urmatorul cuphns:

31. Articolul 248 se modifica ^i va avea urmMor 
cuprins:

Justificare: Pentru adapter
solu^iilor de reglementare la nc 
sistem de publicitate conceput 
transpunerea Directivei 
opozabilitatea actelor $i faptel 
se realizeaza de la da
inregistrarii 
comer^ului, acestea urmand so j 
publicate 5/ in Buletinul electror 
al registrului comer(ului, in so 
de informare.

„Art. 248 -
(1) Actul modificator al actului constitutiv al societa 
absorbante se inregistreaza m registrul comer^ului in 
carui circumscrippe T^i are sediul societatea. Aces 
se publica $i Tn Buletinul electronic al registrul 
comertului.”

in registr

(2) Nemodificat.
“(2) Publicitatea pentru societal' 
absorbite poate fi efectuata (

Amendament al Comisiei 
adoptat cu unanimitate de
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voturi ale membrilor 
prezenti.

societatea absorbanta.”

149.
Dupa punctui 31, se Introduc fapte noi punct 
pete. 3V-31^:
3l'' Articolul 251^ se modifica §i va avea urmator 
cuprins:
„Art. 25l\* Competenta de verificare a legalitatii 
fuziunii, sub aspectul procedurii pe care o urmeaza 
societatile participante la fuziune 
juridice romane sau societatile europene cu sediul 
social in Romania • ^i, daca este cazul, societatea 
nou-mfiinUta 
societate europeana cu sediul social Tn Romania •, 
apartine reglstratorului de registrului comer^ului 
unde sunt mmatriculate societatile persoane 
juridice romane sau societatile europene cu sediul 
social in Romania participante la fuziune, inclusiv 
societatea absorbanta, ori, daca este cazul, 
societatea nou-Tnfiintata.”

Amendament al Comisiei 
adoptat cu unanimitate de 
voturi ale membrilor 
prezenti.

persoane

persoana juridica romana sau

Justificare: Daca in prezent o parte dintre 
competentele ce erau exercitate de judecatorul 
deiegat erau menpnute la nivelul instantei, 
proiectul de lege propune preluarea de catre 
registrator a tuturor competen^eior ce nu au 
caracter contencios, in acest sens fiind necesare
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adaptari ale procedurii de fuziune, (inclusiv 
transfrontaliera).

31^. AlineatuI (2) al articolutui 251'’ se modified
vor avea urmatorul cuprins:

150. Just}ficare:Pentru adaptarea 
textului la noul mecanism de 
publidtate phn Buletinul 
electronic„(2) Proiectul comun de fuziune, vizat de 

registratorul de registrul comertului, se publica in 
Buletinul electronic al registrului comertului, cu cel 
pu^in 30 de zile Tnaintea datelor ^edintelor in care 
adunarile generale urmeaza a hotari asupra 
fuziunii.” Amendament al Comisiei 

adoptat cu unanimitate de 
voturi ale membrilor 
prezenti.

AMneatele (3), (4), (5) ale articolului 251^ 
abroga.

151. Justificare: Daca fn prezent o 
parte dintre competentele ce 
erau exercitate de judecatorul 
delesat erau menfinute la 
nivelul instantei, proiectul de 
le$e propune preluarea de catre 
resistrator 
competenfelor ce nu au 
caracter contencios, in acest 
sens fiind necesore adaptari ale 
procedurii de fuziune, (inclusiv 
transfrontalierd).

31^Alineatele (1), (4)-(6) ale articolului 25^'^ 
modified si vor avea urmatorul cuprins:
„(1) Tn cazul fuziunii prin absorb^ie, registratorul 
de registrul comertului dispune Tnregistrarea in 
registrul comertului a actului modificator al actului 
constitutiv al societatii absorbante - persoana 
juridica romana sau societate europeana cu sediul 
social in Romania ■ dupa verificarea existentei 
certificatelor sau a documentelor similare care 
atesta indeplinirea conditiilor prevazute de lege, 
emise de autoritaUle competente din celelalte 
state membre in care au sediul social ori, dupa caz,

tuturora
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administratia central! sau sediul principal celelalte 
societati participante la fuziune, 51 a termenului Tn 
care acestea au fost depuse la oficiul registrului 
comertului, termen ce nu poate depa^i 6 luni de la 
emitere.”
„(4) Registratorul de registrul comertului verifica, 
daca este cazul, ^i caracteristicile mecanismelor de 
implicare a angajatilor m activitatea societatii 
absorbante sau nou-constituite.”
„(5) Daca societatea absorbanta sau societatea 
nou-TnfiinUta este persoana juridica guvernata de 
legislatia altui stat membru, inclusiv 0 societate 
europeana cu sediul social Tntr-un alt stat membru, 
registratorul de registrul comertului verifica 
legalitatea hotararii de fuziune depuse de catre 
administratorii/membrii directoratului la oficiul 
registrului comertului Tn care este Tnregistrata 
societatea-persoana juridica romana, si pronunta 0 
incheiere prin care constata indeplinirea conditiilor 
prevazute de prezenta lege de catre societatea- 
persoana juridica romana. Tncheierea este 
comunicata societatii-persoana juridica romana la 
sediul acesteia.”
„(6) Registratorul de registrul comertului poate 
pronunU Tncheierea prevazuta la alin. (5), chiar 
daca procedura declan^ata de cererile de retragere 
a ac^ionarilor/asociatilor Tn conformitate cu art. 
251’^ este Tn curs, Tn Tncheiere indicandu-se faptul 
ca rascumpararea acriunilor/partilor sociale nu 
este Tnca finalizata. Retragerile efectuate de

Amendament al Comisiei 
adoptat cu unanimitate de 
voturi ale membrilor 
prezenti.
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actionari/asociati in conformitate cu art. sunt 
opozabile societatii absorbante sau nou-TnfiinUte si 
actionarilor/asodatilor acesteia.”

152. 31". AUneatele (1) si (5) ale articolului 251’'’ 
modifica §i vor avea urmatorul cuprins:
„(1) Tn cazul fuziunii prin absorbpe, actul 
modificator se publica §i tn Buletinul electronic al 
registrului comertului.
(5) Tn cazul in care prin fuziunea transfrontaliera 

este constituita o societate europeana cu sediul in 
Romania, Oficiul National al Registrului Comertului, 
pe cheltuiala partilor, comunica Jurnalului Oficial 
al Uniunii Europene, Tn vederea publicarii, un anunt 
care cuprinde: denumirea societatii, numarul de 
Tnmatriculare tn registrul comertului in care, este 
Tnmatriculata ji data Tnmatricularii.

Justificare: Pentru adaptare la 
nolle resuli de publidtate 
prevQzute de Directiva 
Digitalizare.

Amendament al Comisiei 
adoptat cu unanimitate de 
voturi ale membrilor 
prezenti.

153. Justificare: Pentru corelare 
textelor legale care vizea 
competence ale judecatorul 
delegat, 
reglementdrii 
registrator.

31^. La articolul 25V^, litera b) a alineatului (2) 
modifica si va avea urmatorul cuprins:
„b) Tn cazul fuziunii prin absorbtie, de la da 
Tnregistrarii Tn registrul comertului a actul 
modificator al actului constitutiv, cu exceptia cazul 
Tn care, prin acordul partilor, se stipuleaza ' 
operatiunea va avea efect la o alta data, care r 
poate fi Tnsa ulterioara Tncheierii exercitiului financi 
curent al societatii absorbante sau societatii 
beneficiare $i nici anterioara Tncheierii ultimul

preluate, potrh
propose,

Amendament al Comisiei
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exercitiu financiar Tncheiat al societatii si 
societatUor care Tsi transfera patrimoniul, si control 
registratorului de registrul comertului prevazut < 
art. 251’^alin. (1);”

adoptat cu unanimitate de 
voturi ale membrilor 
prezen^i.

SI^’La articolul 252, Mtera b) a alineatului (1) 
alineatul (2) se modifica si vor avea urmator 
cuprins:
„b) actul de numire a lichidatorilor, precum si orice 
act ulterior care ar aduce schimbari cu privire la 
persoana lor sau la puterile conferite trebuie 
depuse, prin grija lichidatorilor, la oficiul 
registrului comertului, pentru a fi men^ionate in 
registrul comer^ului. Acestea se publica §i in 
Buletinul electronic al registrului comer^ului.

Justificare: Pentru corelarea 
resuii de publicitate stabilite < 
Directiva Disitalizare pent 
Qsisurarea
desemnarii lichidatorutui.

154.

opozabilita

Amendament al Comisiei 
adoptat cu unanimitate de 
voturi ale membrilor 
prezenti.

34. La articolul 252, alineatul (2) 
modifica si va avea urmatorul cuprins : 
„(2) Numai dupa Tndeplinirea formalitatil 
de la alin. (1) lichidatorii vor exerci 
aceasta functie.”

(2) Numai dupa Tnregistrarea in registrul comer^ului 
lichidatorii vor exercita aceasta functie.”

155. 3rrDupIarticolur2557seintroduceunn^
articol, art. 255’, cu urmatorul cuprins:

„Art. 255’ - \n cazul societa^ilor care au fost 
dizolvate Tn condi^iile art. 237 $1 237^, din fondurile 
obtinute din vanzarea bunurilor si drepturilor din 
averea societari'i se asigura cu prioritate 
cheltuielile pentru taxe, timbre ^i orice alte 
cheltuieli aferente vanzarii bunurilor, inclusiv

Justifkare: So/uf/o pe care o 
propunem vizeaza acoperirea cu 
priohtate din sumele ob^inute 
in urma valorificarii bunuritor 
din Qverea societa(ii dizolvate • 
pe cale judiciara sau cu privire 
la care s-a constatat 
tndeplinirea condifiilor de 
dizolvare de catre resistrator - 
a cheltuielilor care decurg din

117



Nr.
crt.

Motivare/PrecizareAmendamente admisePropunerea legistativa privind registrul 
comertului 
L564/2021

vanzarea, 
administrarea acestui bun - 
solute similara cu cea
resiementata in procedure
insoiven^ei.

respectiv,cheltuielile necesare pentru conservarea si 
administrarea acestor bunuri precum si pentru 
plata remuneratiei lichidatorului.”

Amendament al Comisiei 
adoptat cu unanimitate de 
voturi ale membrilor 
prezenti.

Justificare: Pentru a aeon 
termen supiimentar in caz 
lichiddrilor 
valorifican complexe de bunu, 
Prelunsirea se acorda pe ba 
cererii (ichidatorutui do
pentru motive temeinice.

156. 32. Alineatele (5) - (10) ale art. 260 
modifica $i vor avea urmatorul cuprins:

32. La articolul 260, alineatele (1) $1 (5) - (10) se 
modifica §i vor avea urmMorul cuprins:
„(1) Lichidarea societap’i trebuie terminata in cel 
mult un an de la data inregistrarii in registrul 
comer^ului a men^iunii de dizolvare. Pentru motive 
temeinice, la cererea lichidatorului, oficiul 
registrului comer^ului poate prelungi acest termen 
cu Tnca un an, dar nu mai mult de trei prelungiri.

care presupt

„(5) Nerespectarea obligatiei de depunere 
raportului prevazut la alin. (4) constitu 
contraventie ^i se sanctioneaza cu amenda < 
la 500 lei la 1000 lei. Constatan 
contraventiilor §i aplicarea sanctiunilor 
realizeaza, din oficiu sau la sesizarea oricar 
parti interesate, de catre registrator, pr 
incheiere. Sanctiunea se aplica 
lichidatorului care nu introduce cererea ( 
deschidere a procedurii de faliment

(5)nemodificat.
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termenul prevazut la alin. (4).

(6) In termen de 15 zile de la terminarea 
lichidarii, lichidatorii vor depune la 
registrul comer^ului cererea de radiere a 
societa^ii din registrul comer^ului, pe baza 
raportului final de lichidare ji a situa^iilor 
financiare de lichidare prin care se 
prezinta situapa patrimoniului, a 
crean^elor ?i repartizarea activelor 
ramase, dupa caz, sub sancpunea unei 
amenzi de 20 lei pe zi de Tntarziere, care 
va fi aplicata, din oficiu sau la sesizarea 
oricarei parp interesate, de catre 
registrator. Incheierea prin care constata 
incheiata lichidarea p se dispune radierea 
societapi din registrul comer^ului se 
publica pe-pagina de internet a Oficiului 
Naponal al Registrului Comer^ului p pe
portalul de servicii on-line al acestuiai

(6) In termen de 15 zile de la terminarea lichidarii, 
lichidatorii vor depune la registrul comer^ului 
cererea de radiere a societapi din registrul 
comer^ului, pe baza raportului final de lichidare p 
a situapilor financiare de lichidare prin care se 
prezinta situapa patrimoniului, a crean^elorp 
repartizarea activelor ramase, dupa caz, sub 
sancpunea unei amenzi de 20 lei pe zi de 
intarziere, care va fi aplicata, din oficiu sau la 
sesizarea oricarei par^i interesate, de catre 
registrator. Incheierea prin care constata incheiata 
lichidarea p se dispune radierea societapi din 
registrul comer^ului se publica in Buletinul 
electronic al registrului comer^ului.

7) Nemodificat.
Amendament al Comisiei 
adoptat cu unanimitate de 
voturi ale membrilor 
prezenp.

(7) Daca in termen de 3 luni de la expiran 
termenului mentionat la alin. (1), prelunj 
dupa caz, oficiul registrului comertului nu 
fost sesizat cu nicio cerere de radier 
registratorul, din oficiu sau la ceren 
oricarei persoane interesate, constata ca 
expirat termenul legal in care putea 
realizata lichidarea §i dispune radien 
societatii din registrul comertului. Lis
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societatilor pentru care Oficiul National 
Registrului Comertului, prin registratc 
urmeaza sa dispuna radierea se afiseaza | 
portalul de servicii on-line al Oficiul 
National al Registrului Comertului cu c 
putin 15 zile calendaristice inainte si 
transmite Ministerului Finantelor Publice 
Agentia Nationala de Administrare Fiscala.

(8) Incheierea de radiere a registratorului, 
pronun^ata potrivit alin. (7), nu este 
executorie. Aceasta se comunica 
societa^ii, Ministerului Finan^elor Publice - 
Agen^ia Na^ionala de Administrare Fiscala 
- administra^ia jude^eana a finan^elor 
publice/administra^ia finan^elor publice a 
sectorului |i se publica pe pagina de 
internet a Oficiului Nap'onal-al-Registrului
Gemep^ului-^i pe portalul de servicii on-
Une-al-acestuia.

(8) Tncheierea de radiere a registratorului, 
pronun^ata potrivit alin.(7), nu este executorie. 
Aceasta se comunica societa^ii, Agen^iaNa^ionala 
de Administrare Fiscala - administra^ia jude^eana 
a finan^elor publice/administrap’afinan^elor publice 
a sectorului $i se publica Tn Buletinul electronic al 
registrului comer^ului.

Justificare: Pentru transpuner 
Directive! Digitalizare a fc 
modificat sistemul de publicitat 
opozabilitatea actelor $i faptel 
urmand sd se realizeze de la da 
inresistrarii 
comertuiui. Pentru un plus 
transparence, in cazul acfiuni7or 
justice, data de la care fncepe 
cursa termenul pentru exercitar 
acestora este cea a publicarii 
Buletinul electronic al registrui 
comerCului (ziua urmatoare cei 
la care opereaza inresistrarea).

in re$istt
(9) Impotriva Tncheierii registratorului, societatea 
sau Agen^ia Nationala de Administrare Fiscala sau 
orice persoana interesata poate formula plangere 
in termen de 15 zile de la comunicare. In cazul 
persoanei interesate, termenul curge de la 
publicarea incheierii registratorului Tn Buletinul 
electronic al registrului comertului. Plangerea se 
depune la oficiul registrului comertuluiji se face 
mentiune despre aceasta Tn registrul comertului. In

(9) Tmpotriva Tncheierii registratorului, 
societatea sau Ministerul—Finantelor 
Publice Agentia National! de 
Administrare Fiscala sau orice persoana 
interesata poate formula plangere Tn 
termen de 15 zile de la comunicare. Tn 
cazul persoanei interesate, termenul
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curge de la publicarea Tncheierii 
registratorului pe—portaiul—de—servicii 
online al ONRC. Plangerea se depune la 
oficiul registrului comer^ului 51 se face 
menfiune despre aceasta Tn registrul 
comer^ului. In termen de 3 zile lucratoare 
de la data depunerii, oficiul registrului 
comer^ului 0 Tnainteaza instan^ei 
competente.

termen de 3 zile lucratoare de la data depunerii, 
oficiul registrului comer^ului 0 inainteaza instanfei 
competente.

(10) Tn cazul in care prevederile art. 270^ t 
sunt aplicabile, intrucat societatea aflata 
lichidare, de^i intrune$te conditiile prevazu 
la art. 38 alin. (2) din Legea nr. 85/20 
privind procedurile de prevenire a insolvent 
si de insolvent!, nu indepline^te si cerin 
prevazuta la art. 5 pet. 72 din aceeasi leg 
registratorul 
incheiata lichidarea si dispune radien 
societatii pe baza raportului final < 
lichidare si a situatiilor financiare < 
lichidare prin care se prezinta situat 
patrimoniului, a creantelor si repartizan 
activelor ramase, dupa caz."

10) Nemodificat.

Amendament al Comisiei 
adoptat cu unanimitate de 
voturi ale membrilor 
prezenfi.

prin incheiere, consta

157. 33.La articolul 260, dupa alin. (9), 
introduce un nou alineat, alin. (9’), < 
urmatorul cuprins:
„{9’) Hotararea pronuntata de instanta 
solutionarea plangerii poate fi atacata cu

33.La articolul 260, dupa alin. (9), se introduce 
un nou alineat, alin. (9^), cu urmatorul cuprins: 
„(9^) Hotararea pronun^ata de instan^a Tn solu^ionan 
plangerii poate fi atacata numai cu apel, Tn termen ( 
30 de zile de la comunicare. Apelantul va depune

Justificare: Pentru 
reslementarea caii de atac 
impotriva hotararii pronun^ate 
de instanfa m solutionarea 
plangerii.
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apel, in termen de 30 de zile de 
comunicare. ApelantuI va depune o copie 
apelului la oficiul registrului comertuli 
pentru mentionarein registrul comertului.”

copie a apelului la oficiul registrului comer^uU 
pentru men^ionare in registrul comer^ului.”

Amendament al Comisiei 
adoptat cu unanimitate de 
voturi ale membrilor 
prezenti.

158. Dupa punctul 34, se introduc 6 noi puncte: Justificare: Pentru eliminarea 
referihi la Judecatorui 
delesat".35. Alineatul (2) al articolului 261 se modifica si 

va avea urmatorul cuprins:
„(2) In societatile pe actiuni si in comandita pe actiu 
registrele prevazute de art. 177 alin. 1 lit. a) • f) vor 
depuse la registrul comertului la care a fo 
Tnregistrata societatea, unde orice parte interesata 
putea lua cunostinta de ele cu registratorului ( 
registrul comer^ului, iar restul actelor societatii vor 
depuse la Arhivele Naponale”

Amendament al Comisiei 
adoptat cu unanimitate de 
voturi ale membrilor 
prezenp'.

159. 36. Alineatul (1) al articolului 266 se modifica si 
va avea urmatorul cuprins:
„(1) Tn cazul in care unul sau mai mul^i 
administratori, respectiv membri ai directoratului, 
sunt numiti lichidatori, darea de seama asupra 
gestiunii
directoratului se depune la oficiul registrului 
comertului, pentru men^ionare in registrul 
comer^ului. Aceasta se publica $i in Buletinul 
electronic al registrului comertului, impreuna cu

Justificare: Pentru corelarea cu 
noite resuli de publicitate 
stabilite de Directive 
Disitaiizare.

administratorilor, respectiv a
Amendament al Comisiei 
adoptat cu unanimitate de 
voturi ale membrilor 
prezenti.
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bilantul final de lichidare.”

160. 37. Alineatul (2) al articolului 268 se modifica si 
va avea urmatorul cuprins:
„(2) Situatia financiara, semnata de lichidatori, se 
depune, pentru a fi mentionata, la oficiul 
registrului comertului. Aceasta se publica in 
Buletinul electronic al registrului comer^ului.”

Amendament al Comisiei 
adoptat cu unanimitate de 
voturi ale membrilor 
prezenti.

38. Alineatul (2) al articolului 270^^ se modifica si
va avea urmatorul cuprins:
„(2) Proiectul de transfer, vizat de registratorul de 
registrul comertului, se publica in Buletinul 
electronic al registrului comertului, cu cel putin 
30 de zile inaintea datei sedintei in care adunarea 
general! extraordinara urmeaza a hotan asupra 
transferului.”

Justificare: In transpunerea 
Directive! Disitalizare, 
proiectul de /ege propune 
modificarea sistemului de 
pubticitate, opozabilitatea 
actelor fi faptelor urmand so se 
realizeze de la data 
inresistrarii in registrul 
comer^ului.

161.

Amendament al Comisiei 
adoptat cu unanimitate de 
voturi ale membrilor 
prezenti.

39. Alineatul (4) al articolului 270^^ se modifica si
va avea urmatorul cuprins:
„{4) Pretul platit de societate pentru actiunile celui 
ce exercita dreptul de retragere va fi stabilit de un 
expert autorizat independent, ca valoare medie ce 
rezulta din aplicarea a cel putin doua metode de

Justificare: Pentru eliminarea 
referirii la judecatorul delesat 
fi reslementarea competence! 
resistratorului de re$istru al 
comerCului.

162.
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evaluare recunoscute de legislatia in vigoare la 
data evaluarii. Expertul este numit de registratorul 
de registrul comer^ului, m conformitate cu 
dispozitiile art. 38 51 39. Costurile de evaluare vor 
fi suportate de societate.

Amendament al Comisiei 
adoptat cu unanimitate de 
voturi ale membrilor 
prezen^i.

163. 40. Art. 293^ - Ministerul Justi^iei informeaza
Comisia Europeana Tn (egatura cu orice modificari 
ale formelor de societa^i prevazute de prezenta 
lege care ar afecta continutui anexelor I, II IIA 
la Directiva 1132/2017 a Parlamentului European 
^i a Consiliului din 20 iunie 2019 de modificare a 
Directivei (UE) 2017/1132 Tn ceea ce pn've^te 
utilizarea instrumentelor a proceselor digitale 
Tn contextul dreptului societatilor comerciale."

Justificare:
transpunerea
Digitalizare.

Pentru
Directivei

Amendament al Comisiei 
adoptat cu unanimitate de 
voturi ale membrilor 
prezen^i.

Art. 131. Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 
44/2008 privind desfasurarea activitatilor 
economice de catre persoanele fizice autorizate, 
mtreprinderile individuale si intreprinderile 
familiale, publicata in Monitorul Oficial al 
Romaniei, Partea I, nr. 328 din data de 25 aprilie 
2008, aprobata, cu modificari si completari, prin 
Legea nr. 182/2016, publicata in Monitorul Oficial 
al Romaniei, Partea I, nr. 828 din data de 19 
octombrie 2016, se modifica dupa cum urmeaza:

164. Art. III. Ordonanta de urgenta a 
Guvernului nr. 44/2008 privind 
desfasurarea activitatilor economice de 
catre persoanele fizice autorizate, 
mtreprinderile 
mtreprinderile familiale, publicata m 
Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 
328 din data de 25 aprilie 2008, aprobata, 
cu modificari si completari, prin Legea nr. 
182/2016, publicata m Monitorul Oficial al 
Romaniei, Partea I, nr. 828 din data de 19 
octombrie 2016, se modifica dupa cum

Amendament al Comisiei 
adoptat cu unanimitate de 
voturi ale membrilor 
prezen^i.individuale si
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urmeaza:
Indreptare eroare titiul 
Legii 129/2019

165. 1. La articolul 8, dupa alineatul (3) se 
introduce un nou alineat, alineatul (4), cu 
urmatorul cuprins :
"(4) - Prin semnarea cererii de inregistrare 
in registrul comertului/acordului de 
constituire, persoanele fizice care solicita 
mregistrarea ca persoana fizica 
autorizata, Tntreprindere individuals, 
Tntreprindere familiala isi asuma 
raspunderea ca nu sunt incapabile si ca nu 
li s-a interzis prin hotarare judecatoreasca 
definitiva dreptul de a exercita calitatea 
de persoana fizica autorizata, titular al 
intreprinderii individuate, membru al 
intreprinderii familiale, ca pedeapsa 
complementara a condamnarii pentru 
infractiuni contra patrimoniului prin 
nesocotirea increderii, infractiuni de 
coruptie, delapidare, infractiuni de fals m 
inscrisuri, evaziune fiscala, infractiuni 
prevazute de Legea nr. 129/2020 pentru 
prevenirea si combaterea spalarii banilor 
si finanUrii terorismului, precum si pentru 
modificarea si completarea unor acte 
normative, cu modificarile si completarile 
ulterioare

1. La articolul 8, dupa alineatul (3) se introduce un 
nou alineat, alineatul (4), cu urmatorul cuprins :
■'{4) - Prin semnarea cererii de inregistrare in 
registrul comertului/acordului de constituire, 
persoanele fizice care solicita mregistrarea ca 
persoana fizica autorizata, intreprindere 
individuals, Tntreprindere familiala isi asuma 
raspunderea ca nu sunt incapabile si ca nu li s-a 
interzis prin hotarare judecatoreasca definitiva 
dreptul de a exercita calitatea de persoana fizica 
autorizata, titular al intreprinderii individuale, 
membru al intreprinderii familiale, ca pedeapsa 
complementara a condamnarii pentru infractiuni 
contra patrimoniului prin nesocotirea increderii, 
infractiuni de coruptie, delapidare, infractiuni de 
fals m inscrisuri, evaziune fiscala, infractiuni 
prevazute de Legea nr. 129/2019 pentru 
prevenirea si combaterea spalarii banilor ^i 
finantarii terorismului, precum $i pentru 
modificarea ^i completarea unor acte normative, 
cu modificarile si completarile ulterioare, in 
cererea de inregistrare/acordul de constituire fiind 
prevazuta o clauza in acest sens.”

Amendament al Comisiei 
adoptat cu unanimitate de 
voturi ale membrilor 
prezen^i.

dein cererea
inregistrare/acordul de constituire fiind 
prevazuta o clauza in acest sens."
Art. IV - (1) Procedurile Tncepute inainte Art. 132 - (1) Procedurile Tncepute inainte de166. Art.115 - (1) indreptarea erorilor
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de intrarea Tn vigoare a prezentei legi
raman supuse legii Tn vigoare la acea data. 
(2) Dispozitiile art. 115 se aplica si 
rezolutiilor pronuntate in temeiul 
Ordonantei de urgenta a Guvernului 
nr. 116/2009, cu modificarile si 
completarile ulterioare.

intrarea Tn vigoare a prezentei legi raman supuse 
legii Tn vigoare la acea data.
(2) Dispozitiile art. 115 din prezenta lege se 
aplica 5i rezolutiilor pronun^ate in temeiul 
Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 116/2009 
pentru instituirea unor masuri privind activitatea 
de Tnregistrare Tn registrul comer^ului,publicata 
Tn Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I nr. 926 
din 30 decembrie 2009, aprobata cu modificari ^i 
completari prin Legea nr.84/2010, cu modificarile 
si completarile ulterioare.
(3) Cerererile pentru Tndreptarea, lamurirea sau 
completarea incheierii judecatorului delegat, 
formulate in temeiul art. 442-445 din Legea nr. 
134/2010 privind Codul de procedure civile, 
pentru cererile solutionate de judecatorul delegat 
inainte de intrarea in vigoare a Ordonantei de 
urgenta a Guvernului nr. 116/2009, aprobata cu 
modificari ^i completari prin Legea nr.84/2010, 
cu modificarile ^i completarile ulterioare, vor fi 
solutionate de tribunal, care va dispune ^i cu 
privire la modificarea corespunzatoare a datelor 
inregistrate in registrul comertului.

materiale din cuphnsul 
incheierilor registratorului se 
dispune prin incheiere a 
registratorului, din oficiu sau la 

persoanelorsolicitarea
interesate.
(2) indreptarea erorilor 
materiale constatate in 
cuprinsul inscrisurilor depuse de 
solicitant se dispune prin
incheiere a registratorului, la 

persoanelor 
interesate, pe baza inscrisurilor 
modificate corespunzator.

solicitarea

(3) Cerererile pentru Tndreptarea, 
lamurirea sau completarea incheierii 
judecatorului delegat, formulate in 
temeiul art. 442-445 din Codul de 
procedure civila, pentru cererile 
solutionate de judecatorul delegat inainte 
de intrarea in vigoare a Ordonantei de 
urgenta a Guvernului nr.116/2009, vor fi 
solutionate de tribunal, care va dispune si 
cu privire la modificarea corespunzatoare 
a datelor inregistrate in registrul 
comertului.

Amendament al Comisiei 
adoptat cu unanimitate de 
voturi ale membrilor 
prezenti.

167. Justificare: pentru asisurea 
transpunerii art. 3 din Directiva 
Digitalizare care institute in 
sarcina stateior membre 
oblisatia de a furniza Comisiei 
Europene informatiile necesare

Art. 133 - ONRC colecteaza date cu privire la 
utilizarea procedurii de constituire online ;i 
transmite Comisiei Europene anual, Tn urmatorii 
2 ani de la data intrarii Tn vigoare a prezentei legi 
sau la solicitarea Comisiei Europene, cel pu^in
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pentru evaluarea apticahi
Directive! Digitatizare, evaluare 
care se o realiza pana la 1 
august 2025.

urmatoarele: numarul de constituirl online, 
numarul de cazuri Tn care au fost utilizate 
formulare-tip, numarul de cazuri Tn care a fost 
solicitata prezenta fizica, durata medie ^i 
costurile constituirii online.

Amendament al Comisiei 
adoptat cu unanimitate de 
voturi ale membrilor 
prezen^i.

Articolul V se modifica 51 va avea urmatorul 
cuprins:

Justificare: 
considerente de 
legislativa, propunem ca la 
alin. V so se reglementeze doar 
ipotezele privitoare la 
registratori.
De asemenea, propunem 
eliminarea tezei a doua a 
alin.(l) $i a alineatului (2), 
pentru ca primii registratori sd 
fie selecta^i dupa o procedure 
transparenta, prin concurs. 
Pentru a asigura continuitatea 
activitafii pana la selectarea 
prin concurs a primilor 
registratori, se propune un 
alineat (3) intr-o formulare 
diferita, alineatul (3) devenind 
alineatul (4).
De asemenea, la alineatul (2) se

Pentru
tehnica

Art. V - (1) Numarul de posturi al Oficiului 
National al Registrului ComerTului^i—a4
oficiilor---------r-egist-wluicomerTului
suplimenteaza cu posturile de registrator 
de registrul comertului, prin hotarare de 
Guvern. Primii registratori vor fi numi^i in 
func^ie din randul personalului ONRC 5! al 
oficiilor registrului comer^ului, care 
indepline^tecondiTiile prevazute de 
prezenta lege, prin decizia directorului 
general al ONRC.
(■2-)—Personalul" care, la data intrarii in
vigoare a prezentei legi> exeP€it-a-funGt4a
de director al oficiul registrului comertului
sau-de-persoana-desemnata a acesteia se
considera ca indeplineste conditiile pentru
QGuparea acestora.
(3) Finantarea cheltuielilor necesare

168.

se
Art. 134 - (1)Numarul maxim de posturi al 

ONRC se suplimenteaza cu posturile de registrator 
de registrul comertului necesare aplicarii 
prezentei legi, prin hotarare a Guvernului.In 
situa^ia Tn care la nivelul ONRC exista posturi de 
personal de specialitate juridica sau alte posturi 
vacante, la stabilirea numarului de posturi de 
registratori se va avea Tn vedere cu prioritate 
transformarea acestor posturi.
(2)Posturile de executie pe care erau Tncadrate 
persoane desemnate sa desfa^oare activitati de 
solutionare a cererilor de Tnregistrare ^i care se 
vacanteaza ca urmare a ocuparii de catre acestea 
a posturilor de registrator se reevalueaza ^i se 
reduc proportional cu volumul de activitate care
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se mic^oreaza sau, dupa caz, se transforma Tn 
alte postuh Tn functie de necesitati.
(3) Pana la numfrea primllor registrator! prin 
concurs potrivit prezentel legi» raman apllcablle 
dlspozi^ille legale privlnd desemnarea 
remunerarea directorllor ^1 a altor persoane 
desemnate prin decizle a directorului general 
ONRC pentru a Tndeplini atribuTlile de solu^lonare 
a cererilor prevazute de Ordonan^ de urgenta 
nr. 116/2009 pentru instituirea unor masuri 
privind activltatea de Tnregistrare Tn registrul 
comerTului, aprobata cu modificah completari 
de Legea nr.84/2010, cu modiflcarlle $1 
completarile ulterioare.
(3^) Pana la modificarea Legil Legea-cadru nr. 
153/2017 privind salarizarea personalului platit 
din fonduri publice, cu modificarile ^i 
completarile ulterioare, registratorii vor fi 
salariza^i la nivelul de salarizare prevazut pentru 
persoanele desemnate sa Tndeplineasca 
atribuTiile de solutionare a cererilor prevazute 
de Ordonan^a de urgenfa nr. 116/2009 pentru 
instituirea unor masuri privind activitatea de 
Tnregistrare Tn registrul comerTului, aprobata cu 
modificari ^i completari de Legea nr.84/2010, cu 
modificarile ^i completarile ulterioare.”
(4) FinanTarea cheltuielilor necesare pentru 
aplicarea prezentei legi se asigura de la bugetul de 
stat, prin bugetul Ministerul Justitiei.Guvernul va 
asigura finantarea necesara pentru posturile de

propune, de asemenea, ca la
stabilirea necesarului de
postuh de registrator care sa 
suplimenteze numarul maxim 
de posturi ale ONRC, sa se aiba 
in vedere cu prioritate 
transformarea posturilor
vacante. Se propune, de 
asemenea, clarificarea situatiei 
posturitor de execuhe care se 
vacanteaza ca urmare a
ocuparii func^iilor de
registratori de catre speciali^ti 
din cadrul ONRC.

pentru aplicarea prezentei legi se asigura 
de la bugetul de stat, prin bugetul 
Ministerul Justitiei.

Amendament al Comisiei 
adoptat cu unanimitate de 
voturi ale membrilor 
prezenti.
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registrator.

Art. VI • In termen de 6 luni de la intrarea 
in vigoare a prezentei legi, Oficiul 
National al Registrului Comertului si

publice
competente in domeniul -autorizarii 
functionarii, prevazute la art. 124 din 
lege, precum si Agenda Nationala de 
Administrare Fiscala, vor incheia noi 
protocoale de colaborare, urmand ca 
protocoalele existente sa isi incheie 
valabilitatea odata cu intrarea in vigoare a 
acestora.

Art, 135 ■ In termen de 6 luni de la intrarea in 
vigoare a prezentei legi, Oficiul National al 
Registrului Comertului si autoritatile sau institutiile 
publice competente in domeniul autorizarii 
functionarii, prevazute la art. 124 din lege, precum 
si Agenda Nationala de Administrare Fiscala, vor 
incheia noi protocoale de colaborare, urmand ca 
protocoalele existente sa isi incheie valabilitatea 
odata cu intrarea in vigoare a acestora.

Amendament al Comisiei 
adoptat cu unanimitate de 
voturi ale membrilor 
prezenti.

169.

autoritatile/institutiile

Art. 136- (1) In vederea Tndeplinirii atributiilor 
legale, ONRC obtine date §i informa^ii privind 
cazierul judiciar al persoanelor fizice ^i juridice, in 
condifiile stabilite de Legea nr. 290/2004 privind 
cazierul judiciar, republicata, cu modificarile §i 
completarile ulterioare, prin transmiterea, Tn 
format electronic, a informa^iilor de catre 
InspectoratuI General al Politiei Romane, la 
solicitarea ONRC, Tn timp real, Tn cadrul procedurii 
de solutionare a cererilor de Tnregistrare.
(2) In termen de 6 luni de la intrarea Tn vigoare a 
prezentei legi, ONRC §i InspectoratuI General al 
Politiei Romane vor Tncheia un protocol de 
colaborare
informatiilor, prin Sistemul National de Eviden^a

170. (1) In vederea indepliniriiArt. VII
atributiilor legale, ONRC obtineinformatii 
privind cazierul judiciar al persoanelor 
fizice si juridice, prin transmiterea, in 
format electronic, a informatiilor de catre 
Ministerul-AfaGerilor-Interne, la solicitarea 
ONRC, Tn timp real, in cadrul procedurii de 
solutionare a cererilor de inregistrare.
(2) In termen de 6 luni de la intrarea in 
vigoare a legii, Oficiul National al 
Registrului Comertului si Ministerul 
Afacerilor Interne vor incheia un protocol 
de colaborare, avand ca obiect 
transmiterea informatiilor, prin Sistemul 
Informatic al Cazierului Roman ROCRIS.

Amendament al Comisiei 
adoptat cu unanimitate de 
voturi ale membrilor 
prezen^i.

avand ca obiect transmiterea
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Informatizata a Cazierului Judidar, care va fi 
publicat pe pagina de internet a par^ilor.

Art. 137. In actele normative in vigoare, sintagma 
„rezolupa directorului oficiului registrului 
comertului/persoanei desemnate” se inlocuie$te cu 
„mcheierea registratorului”, sintagma „judecatorul 
delegat” la oficiul registrului comertului se 
TnLocuie§te cu termenul „registratorul”.

(2) In actele normative in vigoare, prin 
„publicarea Tn Monitorul Oficial al Romaniei Partea 
a IV-a si Partea a Vll-a” a actelor/faptelor 
prevazute a fi inregistrate/mentionate/depuse la 
oficiul registrului comertului sau vizate de oficiul 
registrului comertului si a actelor emise de oficiul 
registrului comertului se Tntelege „publicarea in 
Buletinul electronic al registrului comertului”.

171. Justificare: Lesea nr. 3111990 
se propune a fi corelata cu 
noile dispozipi referitoare la 
competen^a de soluponare a 
cererilor de inregistrare 
(aparpnand resistratorulu) p la 
efectul inresistrarii in re^istrul 
comertului (de reatizare a 
opozabilitapi fata de terp) prin 
modificari punctuale in cadrul 
acestui proiect de lege, prin 

necesara 
mod

Art. VIII ■ (1) In actele normative in 
vigoare, prin „publicarea in Monitorul 
Oficial al Romaniei Partea a IV-a si Partea 
a Vll-a” a actelor profesionistilor 
prevazute
inregistrate/mentionate/depuse la oficiul 
registrului comertului sau vizate de oficiul 
registrului comertului si a actelor emise 
de oficiul registrului comertuLui se 
intelege „publicarea in Buletinul 
electronic al registrului comertului", 
opozabilitatea fata de terti fiind realizata,
in—aceste cazuri,—pfin—inregistrarea in
registrul—comertului.—Acolo—unde—sunt
prevazute—termene—pentru—exercitarea
unor actiuni in instanta/alte termene care
incep—sa—curga—de—la—publicarea—in
Monitorul—Qficial—al—Romaniei,—aceste
termene incep sa curga de la publicarea in
Buletinul------electronic------al------registrului
comertului.
(2) In actele normative in vigoare, 
sintagma „rezolutia directorului oficiului 

comertului / persoanei 
desemnate" se inlocuieste cu „incheierea 
registratorului", sintagma „judecatorul 
delegat" se inlocuieste cu termenul

fia

esteurmare 
amendarea, 
corespunzator, p a art. VIII 
pentru ca acesta sa aiba tn 
vedere doar sintagmele ce se 
regdsesc tn atte acte normative 
(tn afara Legii societaplor).

tn

Amendament al Comisiei 
adoptat cu unanimitate de 
voturi ale membrilor 
prezenp'.registrului
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^registratorul", iar sintagma—de 
judecatorui—deiegat"—se—inloGuieste—gu
sintagma t,vizat de registrator'\

Justificare: in aplicarea art. 53 
aUn. (3), propunem stabilirea 
unui termen de 2 luni pentru 
fncheierea protocoiului de 
colaborare SGG-ONRC.

172. Art. IX - In termen de 3-lum de la data 
intrarii in vigoare a prezentei legi se 
infiinteaza Registrul de evidenta a 
autoritatilor si institutiilor publice 
centrale si locale, tinut de SecretariatuI 
General al Guvernului.

Art. 138. In termen de 2 luni de la data intrarii in 
vigoare a prezentei legi se infiinteaza Registrul de 
evidenta a autoritatilor si institutiilor publice 
centrale si locale, tinut de SecretariatuI General al 
Guvernului.

(2) In termen de 2 luni de la data Tnfiinfarli 
Registrului de evident a autoritatilor ^i 
institu^iilor publice centrale si locale, ONRC si 
SGG vor Tncheia un protocol de colaborare 
referitor (a accesul oficiilor registrului 
comertului la acest registru.

Amendament al Comisiei 
adoptat cu unanimitate de 
voturi ale membrilor 
prezenti.

173. Art. 139
transmiterea catre ONRC de catre instanfele 
judecatore^ti a copiilor Tn format electronic ale 
hotararflor judecatore^ti ce vizeaza acte, fapte, 
date supuse tnregistrarii Tn registrul comer^ului 
sunt aplicabile dupa finalizarea interconectarii 
sistemului informatic integrat al ONRC cu ECRIS.

Prevederile art. 44 alin.(2) privind
Art. 44'
(2) Hotararile judecatore^ti 
mentionate ia alin. (1) vor 
putea fi transmise ji Tn format 
electronic, tn copie, prin 
sistemul de interconectare a 
sistemului informatic inte$rat 
al ONRC cu sistemul ECRIS."

Justificare: pentru respectarea 
tehnicii de elaborare a actelor 
normative, se propune plasarea
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Amendamente admise Motivare/PrecizarePropunerea legislativa pnvind registrul 
comertului 
L564/2021

dispozitiiior 
tranzitohe din art. 44 alin. (2) • 
teza a doua - referitoare la 

hotararilor 
judecatoresti prin ECRIS in 
capitolul corespunzator din 
finalul lesii.

de natura

transmiterea

Amendament al Comisiei 
adoptat cu unanimitate de 
voturi ale membrilor 
prezenti.

Art.X - In termen de 60 de zile de la 
intrarea m vigoare a prezentei legi, se 
emite ordinal ministrului justifiei pentru 
aprobarea Normelor metodologice privind 
modul de tinere a registrelor comertului, 
de efectuare a inregistrarilor ^i de 
eliberare a informatiilor.
Art. XI- Tn termen de 60 de zile de la data 
intrarii in vigoare a prezentei legi, se 
emite Ordinal ministrului justitiei pentru 
aprobarea formatului actului constitutiv 
formular-tip §i a formatului cererii de 
inregistrare, 
inregistrare si a elementelor de siguranta 
ale certificatului de inregistrare emis in 
forma electronica.

Art, 140. - In termen de 60 de zile de la intrarea tn 
vigoare a prezentei legi, se emite ordinal 
ministrului justifiei pentru aprobarea Normelor 
metodologice privind modul de tinere a registrelor 
comertului, de efectuare a inregistrarilor ^i de 
eliberare a informatiilor.
Art. 141. ‘ tn termen de 60 de zile de la data 
intrarii in vigoare a prezentei legi, se emite Ordinal 
ministrului justitiei pentru aprobarea formatului 
actului constitutiv formular-tip §i a formatului 
cererii de inregistrare, al certificatului de 
inregistrare si a elementelor de siguranta ale 
certificatului de inregistrare emis in forma 
electronica.

174.
Amendament al Comisiei 
adoptat cu unanimitate de 
voturi ale membrilor 
prezenU.

al certificatului de

Art. XII - In termen de 1 an de la intrarea175. Art. XII se elimina.
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Motivare/PrecizareAmendamente admisePropunerea legislativa privind registrul 
comertului 
L564/2021

Amendament al Comisiei
adoptat cu unanimitate de 
voturi ale membrilor 
prezen^i.

in vigoare a prezentei legi, se infiin^eaza 
Registrul Naponal Central al persoanelor 
fara scop patrimonial, ^inut de ONRC, prin 
preluarea Registrului National al 
Persoanelor Juridice fara Scop Patrimonial 
• asocia^ii, funda^ii ^i federa^ii de la 
Ministerul Justi^iei §i a registrelor 
asocia^iilor 51 funda^iilor aflate la grefa 
judecatoriilor ji a registrelor federa^iilor, 
aflate la grefa tribunalelor.

Justificare: Initiativa lesislativa prevede, la 
capitolul Dispozitii finale, ^i transferal, in termen 
de 1an, al resistrului national al asociatiilor ^i 
fundatiilor tinut de Ministerul Justitiei ^i al 
resistrului asociatiilor ^i fundatiilor tinut la srefa 
judecatoriei/resistrul federatiilor tinut la gre/o 
tribunalului.
oportunitateo acestui transfer sa fie evaluate in 
contextul unui demers legislotiv in materia 
asociatiilor ^i fundatiilor.

Propunem eliminarea, pentru ca

Art. 142- (1) Personalul care, la data intrarii in 
vigoare a prezentei legi, este Tncadrat pe functia 
de director general sau director general adjunct al 
ONRC, respectiv de director sau director adjunct 
al oficiilor registrului comertului ^i au mandat Tn 
curs Tsi continua mandatui pana la data expirarii 
sale.
(2) Personalul care, la data intrarii Tn vigoare a 
prezentei legi, este tncadrat pe func^iile
prevazute la alin. (1), pe perioada
nedeterminata, se retneadreaza de la aceasta 
data pentru un mandat de 4 ani.

Art. Xlll - (1) Personalul care, la data 
intrarii in vigoare a prezentei legi, este 
incadrat pe functia de director al oficiului 
registrului comertului pe perioada 
nedeterminata €u-5ust4nerea unui examen 
sau-€oncur-sse reincadreaza-in functia-de
director pentru un mandat de 4 anii
(2) Personalul care, la data intrarii in 
vigoare a prezentei legi, este4nGadr-at-pe
functia de director al oficiului registrului
eemertului-pe perioada nedeterminata
fara sustinerea unui examen sau concurs
se elibereaza din functie $i se 
reincadreaza pe o functie de executie
Gorespunzatoare-pregatirii-profesionale.

176.
Justificare: Masura are in 
vedere stabilirea regimului 
tranzitoriu al functiilor de 
director
general adjunct ONRC/director 
fi director adjunct de oficiu 
tentorial, in sensul ca 
mandatele in curs continua

generat/director

pana la expirarea lor, iar 
persoanele care au fast numite, 
potrivit legii de la acea data, 
pe perioadd nedeterminatd se 
reincadreaza pe un mandat de 4
ani.

Amendament al Comisiei 
adoptat cu unanimitate de
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crt.

Motivare/PrecizarePropunerea legistativa privind registrut 
comertului 
L564/2021

Amendamente admise

voturi ale 
prezenti.

membrilor

Art. XIV - Pe data intrarii Tn vigoare a 
prezentei legi, se abroga:
• Legea nr. 26/1990 privind registrul 
comertului, republicata, cu modificarile si 
completarile ulterioare;
- Legea nr. 359/2004 privind simplificarea 
formalitatilor la inregistrarea in registrul 
comertului a persoanelor fizice, 
asociatiilor familiale $i persoanelor 
juridice, Tnregistrarea fiscala a acestora, 
precum si la autorizarea functionarii 
persoanelor juridice, cu modificarile si 
completarile ulterioare;
- O.U.G. nr. 116/2009 pentru instituirea 
unor masuri privind activitatea de 
inregistrare in registrul comertului, 
aprobata, cu modificari si completari, prin 
Legea nr. 84/2010, cu modificarile si 
completarile ulterioare.

Art. 143 - Pe data intrarii Tn vigoare a prezentei 
legi, se abroga:
• Legea nr. 26/1990 privind registrul comertului, 
republicata Tn Monitorul Oficial al Romaniei, 
Partea I, nr. 49 din 4 februarie 1998, cu 
modificarile si completarile ulterioare;
- Legea nr. 359/2004 privind simplificarea 
formalitatilor la Tnregistrarea in registrul 
comertului a persoanelor fizice, asociatiilor 
familiale ?i persoanelor juridice, Tnregistrarea 
fiscala a acestora, precum ?i la autorizarea 
functionarii persoanelor juridice, publicata Tn 
Monitorul Oficial, Partea I nr. 839 din 13 
septembrie 2004, cu modificarile si completarile 
ulterioare;
■ Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 116/2009 
pentru instituirea unor masuri privind activitatea 
de inregistrare in registrul comertului, publicata Tn 
Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 926 
din 30 decembrie 2009, aprobata, cu modificari si 
completari, prin Legea nr. 84/2010, cu modificarile 
si completarile ulterioare.

177, CL

Amendament al Comisiei 
adoptat cu unanimitate de 
voturi ale membrilor 
prezenti.

Art. 144* (1) Prezenta lege va intra Tn vigoare Tn 
termen de 6 luni de la data publicarii Tn Monitorul 
Oficial al Romaniei, Partea I, cu excep^ia art. 134, 
135, 136 alin. (2), 138, 140, 141, care intra Tn

(l)Numarul178. Art. 134 
maxim de posturi al ONRC se 
suplimenteaza cu posturile de 
registrator registrulde
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crt.

Motivare/PrecizarePropunerea legislativa phvind registrul 
comertului 
L564/2021

Amendamente admise

comertului necesare aplicarii 
prezentei teji, prin hotarare a 
Guvernului.ln situa^ia in care 
la nivelut ONRC exhta posturi 
de personal de specialitate 
juridica sau alte posturi 
vacante, la stabilirea 
numarului de posturi de 
registratori se va avea in 
vedere
transformarea 
posturi.
(2)Posturile de execufie pe 
care erau Tncadrate persoane 
desemnate sa desfa^oare 
activita^i de solutionare a 
cererilor de Tnregistrare si 
care se vacanteaza ca urmare 
a ocuparii de catre acestea a 
posturilor de registrator se 
reevalueaza se reduc
proportional cu volumul de 
activitate care se mic^oreaza 
sau, dupa caz, se transforma 
in alte posturi in funcfie de 
necesitati-
(3^Pdno la numirea phmilor 
registratori prin concurs 
potrivit prezentei legi, raman 
aplicabile dispozitHle legale 
privind desemnarea 5/ 
remunerarea directorilor fi a 
altor persoane prin decizie a

vigoare Tn termen de 3 zile de la data publicarii Tn 
Monitorul Oficial al Romaniei, partea I.

prioritate
acestor

cu
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crt.

Propunerea [egislativa privind registrul 
comertului 
L564/2021

Amendamente admise Motivare/Precizare

directoruM general ONRC 
pentru a indeplini atributiile 
de solu^ionare a cererilor 
prevazute de Ordonan^a de 
urgen^a nr.116/2009 pentru 
instituirea unor masuri 
privind activitatea de 
mregistrare in registrul 
comer^ului, aprobata cu 
modificari completari de 
Legea nr.84/2010,
modificarile ^i completarile 
ulterioare.
(A) Finanfarea cheltuielilor 
necesare pentru aplicarea 
prezentei (egi se asigura de la 
bugetul de stat, phn bugetul 
/Ainisterul Justipei.Cuvernul 

asigura finanfarea 
necesara pentru posturile de 
registrator.
Art. 135 • In termen de 6 luni 
de la intrarea in vigoare a 
prezentei legi, Oficiul National 
al Registrului Comertului si 
autoritatile sau institutiile 
publice competente in 
domeniul 
functionarii, prevazute la art. 
124 din lege, precum si Agenda 
Nationala de Administrare 
Fiscata, vor incheia noi 
protocoale de colaborare,

cu

va

autorizarii
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Nr,
crt.

Motivare/PrecizarePropunerea legislativa privind registrut 
comertutut 
L564/2021

Amendamente admise

urmand ca protocoalele 
existente so isi incheie 
vatabilitatea odata cu intrarea 
in yigoare a acestora.

Art.'136
(2) In termen de 6 luni de la 
intrareo in vigoare a prezentei 
legi, ONRC Inspectoratul 
General al Politiei Romane vor 
incheia un protocol de 
colaborare, avand ca obiect 
transmiterea informa^iitor, 
prin Sistemul National de 
Evidenfa Informatizata a 
Cazierului Judiciar, care va fi 
publicat pe pagina de internet 
a par(ilor.

Art. 138. In termen de 2 luni 
de la data intrarii in vigoare a 
prezentei legi se infiinteaza 
Registrul de evidenta a 
autoritatilor si institutiilor 
publice centrale si locale, tinut 
de Secretariatul General al 
Guvernului.

(2) In termen de 2 luni de la 
data tnfiinfarii Registrului de 
eviden^a a autorita^ilor si 
institu\iilor publice centrale si 
locale, ONRC si SGG vor
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crt.

Propunerea legislativa privind registrul 
comertului 
L564/2021

Amendamente admise Motivare/Precizare

wcheia un protocol de 
colaborare referitor la accesut 
oficiilor resistrului comertului 
la acest registru.

Art. 140. - Jn termen de 60 de 
zile de la intrarea m vigoare a 
prezentei tegi, se emite ordinal 
ministrului justifiei pentru 

Normelor 
metodologice privind modal de 
tinere a registrelor comertului, 
de efectuare a inregistrahlor ?/ 
de eliberare a informatiilor.
Art. 141. • In termen de 60 de 
zile de la data intrarii in 
vigoare a prezentei legi, se 
emite Ordinal ministrului 
justitiei pentru aprobarea 
formatutui actului constitutiv 
formular-tip §i a formatului 
cererii de inregistrare, al 
certificatului de inregistrare si 
a elementelor de siguranta ale 
certificatului de inregistrare 
emis in forma electronica.

(2) Dispozitiile art. 8 alin. (2) se aplica de la 1 
august 2023.

aprobarea

Se acorda termen pentru intrarea fn vigoare a 
normei, pentru a permite modificarea 
corespunzatoare a sistemului informatic al ONRC, 
pentru tnfiinfarea Registrului de evidenfa a 
instutufiilor publice locale ^i centrale, dar ^i 
pentru modificarea actelor ter^iare fn aplicarea 
normei primare ^i a protocolalelor de colaborare 
necesore ^i pentru elaborarea formularelor 
prevazute de noua lege fn vederea aplicarii 
procedurii de constituire integral online. 
Intinderea acestui termen va fi modificat, astfel 
fncat la data de 1 august 2022 noua regiementare 
sa fie fn vigoare ■ pentru a asigura transpunerea fn 
termen a Directive! Digitalizare. Prevederile 
exceptate, care ar urma sa intre fn vigoare 
imediat, sunt cele care constituie temeiut pentru 
adoptarea legislafiei terfiare, pentru fncheierea 
protocoalelor de colaborare fi pentru pregatirea,

Art. 8
(2) Documentele prevazute la 
alin. (1) se arhiveaza de ONRC 
sau, dupa caz, de oficiile 
registrului comertului fi fn 
forma etectronica, fntr-un
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crt.

Motivare/PrecizarePropunerea legislativa ptivind registrul 
comertului 
L564/2021

Amendamente admise

din perspective resurselor umane, a aplicahi noii 
reglementari.

format care permits citirea ^i 
cautarea pe calculator sau sub 
forma de date structurate.

De Qsemenea, s-a prevazut un termen mai extins 
pentru aplicarea prevederilor art. 8 alin. (2) din 
proiectul de lege care, in transpunerea art. 16 alin. 
(6) din Directive Societati (art. 1 pet. 6 din 
Directive Digitalizare), prevede obligatia 
registrului comertului de a pastra documentele 
aflate in dosarul profesionistilor intr-un format 
care sa permita citirea si cautarea pe calculator 
sau sub forma de date structurate. Termenul de la 
care statele membre au aceastaobligatie este, 
potrivit art. 2 alin. (2) din Directive Digitalizare, 
unul mai extins, pentru a permite realizarea 
investitiilor si modificarilor sistemului informatic, 
respectiv 1 august 2023.

Amendament al Comisiei 
adoptat cu unanimltate de 
voturi ale membrilor 
prezenti.

Art. 145- Anexele 1 2 fac parte integranta din
prezentalege.

Amendament al Comisiei 
adoptat cu unanimitate de 
voturi ale membrilor 
prezen^i.

179

Articolul 13i {Interdictia de a
exercita 
conducere) din Directiva, care 
presupune 
interdictiilor/decaderilor 
aplicate unei persoane in alte 
state membre si comunicarea 
informatiilor

180. Prezenta lege transpune prevederile 
Directive! (UE)2019/1151 a Parlamentului 
European si a Consiliului din 20 iunie 2019 
de modificare a Directive! (UE) 
2017/1132, in ceea ce priveste utilizarea 
instrumentelor si a proceselor digitale in 
contextui

Prezenta Lege transpune Directiva (UE) 2019/1151 
a Parlamentului European si Consiliului din 20 
iunie 2019 de modificare a' Directivei (UE) 
2017/1132 in ceea ce priveste utilizarea 
instrumentelor si a proceselor digitale in contextui 
dreptului societaUlor comerciale, publicata in 
Jurnolul Oficial al Uniunii Europene L186/80 din

functie de0

recunoa^terea

dreptului societatilor privind
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crt.

Propunerea legislativa privind registrul 
comertuluf 
L564/2021

Amendamente admfse Motivare/Precizare

11.07.2019, cu excepfia art. 1 punctul 5 - tn ceea 
ce priveste 'articolul 13i si art. 1 pet. 6 in ceea 
ce priveste articolul 16 pet.6.

interdictiile/decaderile aplicate 
unei persoane in Romania are ca 
termen de transpunere 1 august 
2023.

comerdale, publicata in Jurnalul Oficial al 
Uniunii Europene L186 din 11.07.2019.

Amendament al Comisiei 
adoptat cu unanimitate de 
voturi ale membrilor 
prezenti.
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Anexa 1

Procedura de numire in functiile de director general, director general adjunct la Oficiul 
National al Registrului Comer(ului $i de director, director adjunct la oficiile registrului 
comerfului de pe langa tribunate

Art. 1 - Poate fi numita in functia de director general, director general adjunct la ONRC 
persoana care indeplineste cumulativ urmatoarele condip'i:

a) are ceta^enia romana si domiciliul Tn Romania;
b) are capacitate deplina de exercitiu;
c) este licentiata Tn drept;
d) are vechime in specialitate juridica de cel putin 7 ani, pentru numirea Tn functia de 

director general, respectiv de 6 ani, pentru numirea Tn functia de director general 
adjunct;

e) are vechime Tn funcp'i de conducere de minimum 3 ani, pentru funcpa de director 
general, respectiv de 2 ani, pentru functia de director general adjunct;

f) nu are antecedente penale ca urmare a savarsirii unei infracUuni de serviciu sau Tn 
legatura cu serviciul ori a savarsirii cu intense a unei alte infractiuni;

g) este apta, din punct de vedere medical $i psihologic, pentru exercitarea func^iei;
h) nu este lucrator operativ, inclusiv acoperit, informator sau colaborator al serviciilor 

de informatii;
i) a promovat examenul sau concursul pentru ocuparea acestei functii.

Poate fi numita Tn functia de director, director adjunct la oficiile registruluiArt. 2 -
comertului, persoana care Tndeplineste cumulativ urmatoarele conditii:

a) are cetatenia romana si domiciliul Tn Romania;
b) are capacitate deplina de exercitiu;
c) este licentiata Tn drept;
d) are vechime in specialitate juridica de cel puUn 5 ani, pentru functia de director, 

respectiv de 4 ani pentru funcpa de director adjunct;
e) are vechime Tn functii de conducere de minimum 2 ani, pentru functia de director, 

respectiv de 1 an pentru functia de director adjunct;
f) nu are antecedente penale ca urmare a savarsirii unei infractiuni de serviciu sau Tn 

legatura cu serviciul ori a savarsirii cu intentie a unei alte infractiuni;
g) este apta, din punct de vedere medical ^i psihologic, pentru exercitarea func^iei.
h) nu este lucrator operativ, inclusiv acoperit, informator sau colaborator al serviciilor 

de informap’i;
i) a promovat examenul sau concursul pentru ocuparea acestei functii.

Art. 3 - (1) Concursul sau examenul pentru numirea in functia de director general, 
director general adjunct la ONRC, director, director adjunct la oficiile registrului comertului 
constaTn doua probe:

a) interviul pentru testarea aptitudinilor manageriale;
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b) proba scrisa pentru vehficarea cunostintelor juridice, teoretice si practice din 
legislaUa aplicabila domeniului registrului comertului.

(2) Tematica, bibliografia pentru proba scrisa si regulamentul de concurs se aproba prin 
ordin al ministrului justitiei.

Art. 4 - (1) Anun^ul de concurs se publica, in acelasi timp, pe pagina de internet a 
Ministerului Justitiei si a ONRC cu cel pup'n 45 zile Tnainte de data fixata pentru sustinerea 
interviului. In situa^ia in care se modifica data ^i locul desfasurarii concursului, se va publica 
un nou anunt, prin aceleasi mijloace, cu minimum 5 zile Tnainte de data fixata pentru 
suspnerea probelor.

(2) Anuntul de concurs cuprinde informatii referitoare la: data, locul si modul de 
desfasurare a concursului, numarul §i tipul functiilor scoase la concurs, conditiile de 
Tnscriere la concurs, cuantumul taxei de Tnscriere, tematica ^i bibliografia de concurs, 
termenul-limita pentru depunerea actelor de Tnscriere la concurs, datele de contact de unde 
se pot obtine informatii suplimentare.

Art. 5 - Taxa de Tnscriere la concurs se stabileste Tn functie de cheltuielile necesare 
pentru organizarea concursului si aproba prin ordin al ministrului justiei. Taxa de Tnscriere la 
concurs se restituie Tn cazul unor situatii obiective de Tmpiedicare a participant la concurs 
intervenite Tnainte de sus^inerea primei probe a concursului.

Art. 6 - (1) Comisia de organizare a concursului, comisia de interviu, comisia de verificare 
a cunostintelor juridice ^i comisia de soluponare a contesta^iilor se numesc prin ordin al 
ministrului justitiei.

(2) Comisia de organizare a concursului verifica Tndeplinirea de catre candidati a 
condiUilor de participare la concurs, asigura comunicarea rezultatelor probelor de concurs si 
a rezultatelor finale si Tndeplineste orice alte atributii legate de organizarea si desfasurarea 
sa. Comisia se compune din pre^edinte si doi membri, desemnati din randul personalului din 
Ministerul Justitiei.

(3) Comisia de interviu elaboreaza Tntrebarile care vor fi adresate candidatilor si baremul 
de evaluare Tn baza caruia se face aprecierea interviului, realizeaza intervievarea 
candidatilor, evalueaza si noteaza raspunsurile candidaUlor. Comisia se compune din 
presedinte si doi membri, desemnati din randul personalului cu functii de conducere din 
cadrul Ministerului Justitiei.

(4) Comisia de verificare a cunostintelor juridice elaboreaza subiectele tip grila pentru 
proba scrisa si noteaza lucrarile candidatilor. Comisia se compune din presedinte si doi 
membri, desemnati din randul personalului de specialitate juridica din cadrul Ministerului 
Justitiei. In comisie pot fi desemnate si cadre didactice din Tnvatamantul superior juridic.

(5) Comisia de solutionare a contestatiilor soluponeaza contestatiile depuse de candidap' 
cu privire la rezultatul verificarii Tndeplinirii conditiilor de participare la concurs, privind 
rezultatul ob^inut la proba de interviu, inclusiv privind baremul de evaluare, si contestatiile 
privitoare la nota obtinuta la proba scrisa, inclusiv la subiectele tip grila pentru proba scrisa. 
Comisia de verificare a contestatiilor se compune presedinte si doi membri, desemnati din 
randul personalului de specialitate juridica din Ministerul Justitiei. Din comisie pot face parte 
si cadre didactice din Tnvatamantul superior juridic. Cel putin unul dintre membri este 
desemnat din randul personalului cu functii de conducere din Ministerul Justitiei.

(6) Persoanele care Tntrunesc condi^iile pentru a face parte din comisiile de examen sau 
concurs pot detine calitatea de membru al unei singure comisii, dintre comisiile mentionate 
la alin. (1), Tn cadrul aceluia^i concurs.
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(7) Nu pot fi numite in comisiile prevazute la alin. (1) persoanele care au sotul sau sotia, 
rude ori afini pana la gradul al patrulea inclusiv Tn randul candidatilor. Din aceea$i comisie 
sau din comisii diferite nu pot face parte sofi, rude sau afini pana la gradul al patrulea 
inclusiv.

Art. 7 - (1) Cererea pentru Tnscrierea la examen sau concurs, impreuna cu documentele ce 
atesta indeplinirea conditiilor prevazute la art. 1 lit. a)- h) sau, dupa caz, art. 2 lit. a) -h), se 
depun cel mai tarziu cu 8 zile inainte de data sustinerii probei de interviu la Ministerul 
Justifiei,

(2) Comisia de organizare verifica existenta documentelor din dosarele candidatilor ce 
atesta Tndeplinirea conditiilor prevazute la art. 1 lit. a)- h) sau, dupa caz, art. 2 lit. a) -h) si 
intocmeste tabelul candidatilor, pe care Tl public! pe pagina de internet a Ministerului 
Justitiei si pe cea a ONRC cu cel pufin 5 zile inainte de data probei de interviu.

(3) tn termen de 24 de ore de la data publicarii tabelului candidatilor, candidap'i pot 
formula contestafie, care se transmite prin e-mail sau fax la Ministerul JustiWei.

(4) Contestatiile vor fi solup'onate de comisia de solutionare a contestap'ilor, iar 
rezultatele vor fi publicate, Tn acelasi timp, pe pagina de internet a Ministerului Justitiei si pe 
cea a ONRC in termen de 24 de ore de la expirarea termenului pentru depunerea 
contestatiilor.

Art. 8 - (1) Proba de interviu const! in zeceTntreb!ri care s! verifice:
a) capacitatea de organizare ?i luare a deciziilor;
b) capacitatea de coordonare si exercitare a controlului;
c) capacitatea de analiz!, sinteza, previziune, strategie ^i planificare;
d) capacitatea de adaptare rapid! ^i inifiativ!;
e) abilit!p‘le de comunicare cu personalul din subordine, alte institutii, mass-media;
f) conditiile de asigurare a accesului La informatiile de interes public din cadrul institutiei 

5i transparen^a actului de conducere;
g) evaluarea §i folosirea resurselor;
h) gestionarea situatiilor de criz! §i rezisten^! la stres;
i) preocuparea pentru preg!tirea si perfectionarea profesional!;
j) capacitatea de repartizare a sarcinilorde serviciuin cadrul institu^iei.
(2) Fiecare intrebare de la proba de interviu se noteaz! cu puncte de la 1 la 5 de fiecare 

dintre membrii comisiei de interviu, in baza baremului de evaluare stabilit de comisia de 
interviu, punctajul final reprezentand media aritmetic! a punctelor acordate de fiecare 
membru al comisiei pentru proba de interviu.

(3) Se declar! admis la proba de interviu candidatul care a obpnut minimum 30 de 
puncte.

(4) tn termen de 24 de ore de la data public!rii rezultatelor, candidatii pot formula 
contestafie cu privire la baremul de evaluare si rezultatul obtinut, care se transmit prin fax 
sau e-mail la Ministerul Justifiei.

(5) Contestat:iile vor fi solutionate de comisia de solutionare a contestafiilor, iar pe baza 
punctajului obtinut si in urma solution!rii contestatiilor, dup! caz, se Tntocme^te tabelul cu 
candidapi declarafi admi^i la proba de interviu, care se public!, in acelasi timp, pe pagina de 
internet a Ministerului Justi^iei si pe cea a ONRC, Tn termen de 2 zile lucr!toare de la 
expirarea termenului pentru depunerea contestatiilor.

Art. 9 - (1) Proba scris! pentru verificarea cunostintelor juridice, teoretice si practice, 
se sustine tn termen de cel putin 5 zile de la data public!rii rezultatelor la proba de interviu.
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(2) Timpul destinat lucrarii scrise este cel stabilit comisia de vehficare a cunostintelor 
juridice 51 nu poate depa^i 4 ore calculate din momentul in care s-a incheiat distribuirea 
subiectelor catre toU candida^ii.

(3) Proba scrisa consta in 50 de Tntrebari tip grila din legislatia Tn domeniul Tn 
domeniul registrului comeitului.

(5) Fiecare Tntrebare la proba scrisa se noteaza cu 2 puncte.
(6) Se declara admis la proba scrisa candidatul care a obrinut un punctaj de minimum

70 de puncte.
(7) Rezultatele probei scrise pot fi contestate in termen de 24 de ore de la publicarea 

rezultatelor in acelasi timp, pe pagina de internet a Ministerului Justitiei si pe cea a ONRC. 
Contestatia se transmite prin e-mail sau fax la Ministerul Justiriei.

(8) Contestatiile la rezultatele si subiectele tip grila ale probei scrise se solutioneaza de 
comisia de solutionare a contesta^ilor, iar pe baza punctajuLui obrinut, Tn urma solutionarii 
contestariilor, dupa caz, se Tntocme^te tabelul cu rezultatele finale ale examenului sau 
concursului, care se publica, Tn acelasi timp, pe pagina de internet a Ministerului Justitiei si a 
ONRC, Tn termen de 2 zile lucratoare de la data expirarii termenului termenului pentru 
depunerea contestatiilor. Functia va fi ocupata de catre candidatul care a ob^inut cel mai 
mare punctaj la proba scrisa.

(9) tn caz de punctaje egale, departajarea se va face avandu-se Tn vedere punctajul 
obtinut la proba de interviu.

Art. 10- (1) Candidatul admis T^i preia functia Tn maximum 15 zile lucratoare de la 
data publicarii rezultatelor finale, tn cazul Tn care candidatul admis nu poate respecta 
termenul mentionat, acesta Tnainteaza 0 cerere motivata, Tn scris, ministrului justitiei, Tn 
care prezinta motivele Tntarzierii ^i termenul la care ^\ poate prelua functia, dar nu mai 
tarziu de 30 de zile lucratoare de la data afi^arii rezultatelor finale.

(2) tn cazul neprezentarii la termenul stabilit, functia este declarata vacanta, urmand 
sa se comunice urmatoarei persoane clasate Tn ordinea punctajului, dar nu mai pufin de 70 de 
puncte, posibilitatea de a ocupa funcria respective sau sa se reia procedura de ocupare a 
acesteia.

Art. 11 ■ Persoana numita Tn functia de director general, director general adjunct la 
Oficiul Narional al Registrului Comer^ului sau Tn functiile de director, director adjunct la 
oficiile registrului comertului de pe langa tribunale, conform prezentei legi, care nu ob^ine 
autorizatie ce implica lucrul cu informa^'i clasificate, dupa promovarea concursului sau 
examenului, se elibereaza din functie prin ordin al ministrului justitiei, Tn termen de 
maximum 5 zile de la comunicarea instituriei cu atributii Tn acest sens.
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Anexa 2
Procedura de numirein func^ia de registrator de registrul comertului

Art. 1- (1) Concursul sau examenul pentru numirea in functia de registrator de registrul 
comertului consta Tn doua probe:

a) proba de interviu;
b) proba scrisa pentru verificarea cunostintelor juridice.
2) Tematica, bibliografia pentru proba scrisa si regulamentul de concurs se aproba prin 

decizie a directorului general al Oficiului National al Registrului Comertului.

Art. 2 - (1) Anun^ul de concurs se publica pe pagina de internet a ONRC cu cel putin 45 
zile Tnainte de data fixata pentru sustinerea interviului. Tn situatia Tn care se modifica data $i 
locul desfa^urarii concursului, se va publica un nou anunt, prin aceleasi mijloace, cu minimum 
5 zile Tnainte de data fixata pentru sustinerea probelor.

(2) Anun^ul de concurs cuprinde cel putin informapi referitoare la: data, locul si modul de 
desfasurare a concursului, numarul functiilor scoase la concurs, conditiile de Tnscriere la 
concurs, actele necesare Tnscrierii la concurs, tematica si bibliografia de concurs, termenul- 
limita pentru depunerea actelor de Tnscriere la concurs.

Art. 3 ■ (1) Comisia de organizare a concursului sau examenului, comisia de interviu si de 
verificare a cunostintelor juridice §i comisia de solutionare a contesta^iilor se numesc prin 
decizie a directorului general al ONRC.

(2) Comisia de organizare a concursului sau examenului verifica Tndeplinirea de catre 
candidati a condi^iilor de participare la concurs, asigura comunicarea rezultatelor probelor de 
concurs si a rezultatelor finale si Tndeplineste orice alte atributiile legate de organizarea si 
desfasurarea sa. Comisia se compune din presedinte $i doi membri, desemnati de directorul 
general din randul personalului ONRC.

(3) Comisia de interviu si de verificare a cunostintelor juridice elaboreaza Tntrebarile care 
vor fi adresate candidatilor la proba de interviu si baremul de evaluare Tn baza caruia se face 
aprecierea interviului, realizeaza intervievarea candidatilor, evalueaza si noteaza 
raspunsurile candidatilor, elaboreaza subiectele tip grila pentru proba scrisa si noteaza 
lucrarile candidatilor.

(4) Comisia de solutionare a contestap'ilor solutioneaza contestatiile depuse de candida^i 
cu privire la rezultatul verificarii Tndeplinirii conditiilor de participare la concurs, cu privire la 
rezultatul ob^inut la proba de interviu, inclusiv cu privire baremul de evaluare, si 
contestatiile privitoare la rezultatul obtinut la proba scrisa si la grila pentru proba scrisa. .

(5) Comisiile prevazute la alin. (3) si (4) se compun din 3 membri, dintre care unul este 
presedinte, desemnati din randul personalului de specialitate juridica din ONRC sau al 
oficiilor registrului comertului sau al personalului de specialitate juridica din Ministerul 
Justidei. In comisie pot fi desemnate si cadre didactice din Tnvatamantul superior juridic.

(6) Persoanele care Tntrunesc conditiile pentru a face parte din comisiile de examen sau 
concurs pot detine calitatea de membru al unei singure comisii, dintre comisiile menfionate 
la alin. (1), Tn cadrul aceluia^i concurs.

(7) Nu pot fi numite Tn comisiile prevazute la alin. (1) persoanele care au sotul sau Sofia, 
rude ori afini pana la gradul al patrulea inclusiv Tn randul candidafilor. Din aceea^i comisie 
sau din comisii diferite nu pot face parte soti, rude sau afini pana la gradul al patrulea 
inclusiv.
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Art. 4 - (1) Cererea pentru Tnscrierea la examen sau concurs, Tmpreuna cu documentele ce 
atesta indeplinirea condip’ilor inscriere la concurs, se depun cel mai tarziu cu 8 zile Tnainte de 
data stabilita pentru sustinerea probei de interviu la departamentul de resurse umane din 
cadrul ONRC sau al oficiilor registrului comertului.

(2) Comisia de organizare verifica existenU documentelor din dosarele candidap'lor ce 
atesta Tndeplinirea conditiilor pentru inscrierea la concurs si intocmeste tabelul candidatilor, 
pe care il publica pe pagina de internet a ONRC cel mai tarziu cu 5 zile Tnainte de data probei 
de interviu.

(3) Tn termen de 24 de ore de la data publicarii tabelului canditatilor, candida^ii pot 
formula contestap'e, care se transmite prin email sau fax la ONRC.

(4) Contesta^iile vor fi solutionate de comisia de solutionare a contesta^iilor, iar 
rezultatele vor fi publicate Tn termen de 24 de ore de la expirarea termenului de depunere a 
contestatiilor.

Art. 5- (1) Proba de interviu consta Tn zece Tntrebari prin care se verifica:
a) capacitatea de organizare;
b) capacitatea de analiza si sinteza;
c) capacitatea de adaptare rapida la situatii de criza;
d) capacitatea de a lucra Tn echipa;
e) gradul de asumare a responsabilitaUi;
f) abilitatile de comunicare si vocabular;
g) echilibrul si adaptabilitatea;
h) rezistenta la stres;
i) preocuparea pentru pregatirea si perfectionarea profesionala;
j) conformitatea dintre valorile candidatului si cultura organizatiei.

(2) Fiecare Tntrebare de la proba de interviu se noteaza cu puncte de la 1 la 5 de fiecare 
dintre membrii comisiei de interviu, Tn baza baremului de evaluare stabilit de comisia de 
interviu, punctajul final reprezentand media aritmetica a punctelor acordate de fiecare 
membru al comisiei pentru proba de interviu.

(3) Se declara admis la proba de interviu candidatul care a obtinut minimum 30 de
puncte.

(4) Tn termen de 24 de ore de la data publicarii rezultatelor pe pagina de internet a ONRC, 
candida^ii pot formula contestatie, care se transmite prin e-mail sau fax la ONRC.

(5) Contestatiile vor fi solup'onate de comisia de solufionare a contestatiilor, iar tabelul 
cu candidafii declarap' admiji la proba de interviu, Tn urma solutionarii contestatiilor, se 
publica pe pagina de internet a ONRC Tn termen de 2 zile lucratoare de la expirarea 
termenului pentru depunerea contestatiilor.

Art. 6 - (1) Proba scrisa se sustine Tn termen de cel putin 5 zile de la data publicarii 
tabelului cu candatii declarati admisi la proba de interviu, dar nu mai mult de 10 zile.

(2) Timpul destinat lucrarii scrise este cel stabilit comisia de verificare a cunostintelor 
juridice si nu poate depasi 4 ore calculate din momentul Tn care s-a Tncheiat distribuirea 
subiectelor catre tofi candidafii.

(3) Proba scrisa consta Tn 100 de Tntrebari tip grila din legisla^ia Tn domeniul registrului 
comertului, dreptului societatilor, dreptului civil.

(4) Fiecare Tntrebare la proba scrisa se noteaza cu 1 punct.
(5) Se declara admis la proba scrisa candidatul care a obtinut un punctaj de minimum

70 de puncte.
(6) Rezultatele probei scrise si/sau grila de concurs pot fi contestate Tn termen de 24 

de ore de la publicarea rezultatelor. Contestatia se transmite prin e-mail sau fax la ONRC.
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(7) Contesta^iile la proba scrisa si/sau grila de concurs se solu^ioneaza de catre 
comisia de solu^ionare a contesta^iilor, iar tabelul cu rezultatele finale ale examenului sau 
concursului se publica pe pagina de internet a ONRC in termen de 2 zile lucratoare de la data 
expirarii termenului pentru depunerea contestatiilor. Func^iile de registrator vor fi ocupate 
Tn ordinea punctajelor obtinute la proba scrisa.

(8) Tn caz de punctaje egale, departajarea se va face avandu-se Tn vedere punctajul 
ob^inut la proba de interviu.

Art. 7- (1) Candidatul admis T^i preia func^ia Tn maximum 15 zile lucratoare de la data 
publicarii rezultatelor finale pe pagina de internet a ONRC. Tn cazul Tn care candidatul admis 
nu poate respecta termenul men^ionat, acesta Tnainteaza o cerere motivata, Tn scris, 
directorului general al ONRC Tn care prezinta motivele Tntarzierii ji termenul la care T^i poate 
prelua func^ia, dar nu mai tarziu de 30 de zile lucratoare de la data afi^arii rezultatelor 
finale.

(2) Tn cazul neprezentarii la termenul stabilit, func^ia este declarata vacanta, urmand 
sa se comunice urmatoarei persoane clasate Tn ordinea punctajului, dar nu mai pu^in de 70 de 
puncte, posibilitatea de a ocupa func^ia respectiva sau sa se reia procedura de ocupare a 
acesteia.
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