
EXPUNERE DE MOTIVE

Lege

privind registrul comertului

Registrul comertului este o componenta esentiala in functionarea mediului 
de afaceri: societatile dobandesc personalitate juridica de la mmatriculare, 
intreprinzatorii individuali pot incepe desfasurarea activitatii numai dupa 
inregistrare, actele si faptele cele mai importante din activitatea acestora produc 
efecte fata de terti prin inscriere ?n registrul comertului.

In anul 2009 s-a realizat o modificare esentiala a procedurii de inregistrare 
prin inlocuirea controlului judiciar prealabil inregistrarii cu un control realizat de 
oficiul registrului comertului, a avut efectui pozitiv scontat, conducand la 
reducerea duratei de realizare a formalitatilor legate de inceperea unei afaceri si 
de publicitatea actelor si faptelor supuse acestei obligatii, pentru protectia tertilor.

La nivel european, ansamblul normativ unional de functionare a 
societatilor, inclusiv din perspectiva publicitatii si transparentei activitatii 
acestora, a cunoscut o evolutie constants, in sensul simplificarii si modernizarii, 
pentru a incuraja competitivitatea pietei interne si credibilitatea societatilor. 
Aceste standarde au fost asimilate de legislatia romaneasca in materia societara 
si in practica administrative, legea registrului comertului si actele normative 
secundare si tertiare fiind modificate succesiv in acest scop.

Aceeasi tendinta de simplificare a formalitatilor si de reducere a sarcinilor 
administrative a fost urmata si de legislatia privind autorizarea functionarii 
persoanelor fizice si juridice ce desfasoara activitati economice.

La aceasta data, cadrul normativ incident inregistrarii in registrul 
comertului si autorizarii functionarii persoanelor fizice si juridice ce desfasoara 
activitati economice este cuprinsa in mai multe acte normative, de nivel primar, 
secundar si tertiar, ceea ce face necesara evaluarea unui demers legislativ de
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codificare, sistematizare si corelare. De altfei, in acelasi sens s-a procedat si la 
nivelul Uniunii Europene, unde, pentru a se crea un instrument normativ user de 
utilizat in materia dreptului societar, au fost codificate toate directivele m 
domeniul societatilor, fiind incluse in acest act normativ unitar (Directiva (UE) 
2017/1132 privind anumite aspecte ale dreptului societatilor comerciale) si 
prevederile referitoare la publicitatea societatilor.

In 2019, Comisia Europeana a lansat un pachet de modificare a directive! 
codificate, cu scopul mcurajarii libertatii de circulatie a capitalurilor in spatiul 
Uniunii Europene, prin crearea a unor proceduri unitare de reorganizare 
transfrontaliera si de transfer al sediului in alt stat membru si prin valorificarea 
instrumentelor si proceselor digitale la infiintarea societatilor si pe tot parcursul 
vietii societare. La data 11 iulie 2019 a fost publicata prima directiva din acest 
pachet, Directiva (UE) 2019/1151 a Parlamentului European si a Consiliului, care 
pornind de la constatarea diferentelor semnificative intre statele membre m ceea 
ce priveste disponibilitatea unor instrumente online pentru a permite 
antreprenorilor si societatilor sa comunice cu autoritatile publice in etapa 
constituirii societatii, dar si pentru comunicarea modificarilor aduse documentelor 
si informatiilor inregistrate Tn registrele publice, a stabilit o serie standarde 
armonizate pentru a mcepe o activitate economica mai usor, mai rapid si mai 
eficient, din punct de vedere al timpului si costurilor. Termenul de transpunere a 
prevederilor directive! referitoare la procedurile online de constituire a 
societatilor, inregistrare a sucursalelor, depunere de documente este de 1 august 
2021.

in continuarea demersurilor de simplificare a cadrului de reglementare 
incident la inceperea si pentru desfasurarea unei afaceri, prin asigurarea 
disponibilitatii unor proceduri eficiente si adaptate provocarilor economico-sociale 
ale globalizarii care, cuplate cu servicii moderne de registrul comertului, sa 
permita trecerea treptata la digitalizarea comunicarii cu autoritatile publice a 
tuturor categoriilor de operator! economic!, prin prezenta lege se transpun 
solutiile digitale prevazute de noua Directiva europeana in materia societatilor 
2019/1151 - Directiva (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 dreptului societatilor 
comerciale, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L186 din 11.07.2019 
- si se propune o abordare unitara a procesului de inregistrare in registrul 
comertului. Astfel, legea reuneste in continutui sau toate formalitatile si etapele 
care au ca finalitate inregistrarea in registrul comertului, dar si aspectele strans
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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 Tnregistrati in registrul comertului

Principalele objective pe care prezenta lege le urmareste precum si cele mai 
importante solutii de reglementare pe care aceasta le propune sunt urmatoarele:

1. Accesibilitatea online a tuturor formalitatilor pentru constituirea unei societati 
si inregistrarea unei sucursale prin utilizarea mijioacelor de identificare electronica 
si a mijioacelor electronice de comunicare:

in acest sens, potrivit noii legi:

- actui constitutiv se poate intocmi online, prin completarea unui formular-tip, 
cu optiuni predefinite, care va fi disponibil pe pagina de internet a ONRC; actui 
constitutiv formular-tip sau, dupa caz, cel individualizat, se semneaza de catre 
toti fondatorii sau de reprezentantii acestora cu semnatura electronica 
calificata;

- cererile de inregistrare si inscrisurile depuse in sustinerea acestora intocmite 
de avocati sau de notari publici se pot semna de catre acestia cu semnatura 
electronica calificata si se pot transmite prin mijioace electronice;

- procedura de inregistrare a sucursalelor companiilor cu sediul principal intr-un 
stat membru UE se simplifica prin eliminarea documentelor si informatiile ce 
sunt/vor putea fi obtinute/verificate prin sistemul de interconectare a 
registrelor comertului - BRIS;

- folosirea unei platforme electronice centrale, tinuta de registrul comertului, 
pentru publicarea actelor si faptelor inregistrate/mentionate/depuse/vizate 
in/la/de registrul comertului, Buletinul electronic al registrului comertului;

- in considerarea interconectarii registrelor comertului din statele membre, se 
uniformizeaza efectui inregistrarii in toate registrele ca fiind cel de la care 
actele, faptele persoanelor fizice si juridice inregistrate devin opozabile tertilor 
pentru a oferi un punct de referinta general atat pentru utilizatorii nationali, 
cat si pentru cei transfrontalieri;

- certificatele de inmatriculare si certificatele constatatoare vor putea fi emise si 
in format electronic semnate cu semnatura electronica calificata/sigiliul 
electronic calificat.

2. Simplificarea procedurii de inregistrare in registrul comertului pentru a permite 
depunerea de documente in format electronic, verificarea indeplinirii conditiilor 
prevazute de lege realizand-se prin comunicarea intre autoritati si utilizarea 
informatiilor/documentelor aflate deja la dispozitia acestora.

Astfel, prin noua lege se elimina:

- cerinta de efectuare a varsamantului aportului la capitalul social al SRL-urilor 
la momentui constituirii; proiectui prevede o etapizare, ulterioara momentului 
constituirii, a varsarii capitalului social subscris (30% in 3 luni, iar restui in 12
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luni, cu exceptia aportului m natura, care poate fi efectuat in 2 ani de la data 
inmatricularii);

- acordul Secretahatului General al Guvernului si al autoritatilor locale pentru 
folosirea anumitor cuvinte in denumire, registratorul urmand sa consulte in 
procedura de inregistrare Registrul de evidenta a autoritatilor si institutiilor 
publice centrale si locale, ce va fi creat si tinut de SGG;

- depunerea dovezii rezervarii denumirii se elimina;
- depunerea unor declaratii pe propria raspundere, prin includerea lor, intr-o 

forma simplificata, in actui constitutiv;
- cerinta depunerii specimenului de semnatura pentru reprezentantii legal!.

3. Reglementarea procedurii de mregistrare m registrul comertului m baza
controlului de legalitate, realizat de registrator:

- procedura de control prealabil inregistrarii realizata de registrator!, pe baza de 
inscrisuri;

- daca exista suspicion! de fals cu privire la identitatea solicitantului, a 
reprezentantului acestuia sau a oricarei persoane a carei identitate se verifica 
in procesul de mregistrare, registratorul poate solicita prezenta fizica a 
acestora;

- generalizarea competentei de solutionare a registratorului prin includerea altor 
proceduri care nu au caracter contencios (ex: fuziuni, inclusiv transfrontaliere, 
divizari);

- se elimina posibilitatea formularii cererilor de interventie in procedura de 
mregistrare, tertii - ca si solicitantui inregistrarii -, avand un remediu ulterior 
solutionarii cerere de mregistrare, si anume plangerea impotriva incheierii 
registratorului;

- dizolvarea si radierea societatii, pentru anumite cazuri ce nu au natura 
contencioasa, se dispune de registrator, cu posibilitatea contestarii incheierii 
registratorului la instanta.

4. Reglementarea statutului registratorului de registru al comertului:

- personal de specialitate juridica, investit sa exercite un serviciu public de 
interes general;

- accesul in profesie se face pe baza de examen sau concurs;
- registratorul este numit si eliberat din functie de directorul general al registrul 

comertului, iar in exercitarea functiei nu este supus controlului ierarhic, cu 
privire la solutiile pronuntate;

- registratorul este supus anumitor interdict!! si incompatibilitati, pentru a 
asigura impartialitatea in exercitarea controlului prealabil inregistrarii;

- registratorul raspunde disciplinar (procedura disciplinara este prevazuta de 
prezenta lege), civil si penal;
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- remunerarea se realizeaza Tn conformitate cu dispozitiile Legii nr. 153/207 
privind remunerarea personalului platit din fonduri publice

5. Reglementarea accesului online la informatiile privind societatile, inclusiv la 
informatiile privind societatile inregistrate m alte state membre ale Uniunii 
Europene si, pentru a imbunatati accesibilitatea serviciului public al registrului 
comertului, asigurarea disponibilitatii de informatii extinse si actualizate privind 
infiintarea si functionarea societatilor.

Pentru aceasta, in noua lege se prevede ca;

- documentele si informatiile referitoare la persoanele fizice si juridice inregistrate 
?n registrul comertului se arhiveaza si in format electronic pentru a permite 
furnizarea mai rapida de copii m format electronic, certificate de pe actele 
prezentate, chiar daca acestea au fost depuse m format hartie;

- se extind categoriile de informatii care pot fi obtinute cu titlu gratuit din 
registrele statelor membre, prin intermediul sistemului de interconectare a 
registrelor;

- devin disponibile mai multe date ?n registru, de exemplu, m privinta sucursalelor 
(m registrul sucursalei, date despre societatea mama dintr-un alt stat membru si, 
invers, in registrul societatii-mama, informatii despre sucursala);

- informatii user friendly se vor fi la dispozitia publicului, pe portalul de servicii 
online al ONRC si pe pagina sa de internet, in limbile romana si engleza, cu privire 
la aspectele cele mai importante in constituirea persoanelor juridice si 
inregistrarea persoanelor fizice si juridice.

6. Codificarea legislatiei in domeniul inregistrarii in registrul comertului si 
sistematizarea acesteia, in raport de reglementarile in domeniul societatilor, in 
materia prevenirii si combaterii spalarii banilor, a protectiei datelor cu caracter 
personal.

in concluzie, noua lege integreaza legislatia primara referitoare la procedura de 
inregistrare in registrul comertului si de autorizare a functionarii/desfasurarii 
activitatii. Totodata, coreleaza si uniformizeaza procedurile de inregistrare pentru 
toate categoriile de persoane fizice si juridice inregistrate in registrul comertului 
si confine prevederi specifice privind accesul publicului la datele cu caracter 
personal inregistrate in registrul comertului si in Registrul beneficiarilor reali.

Ca ultima precizare, initiativa specifica reglementarea unor aspecte privind 
functionarea Registrului beneficiarilor reali tinut de ONRC (privitor la persoanele 
juridice inregistrate in acest registru).
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Eventualele cheltuieli bugetare suplimentare legate de punerea Tn aplicare 
a dispozitiilor din cadrul proiectului vor fi acoperite m limita bugetului existent.

La data intrarii in vigoare a legii, se abroga: Legea nr. 26/1990 phvind registrul 
comertului, republicata, cu modificarile si completahle ulterioare, Legea 
nr.359/2004 privind simplificarea formalitatilor la Tnregistrarea in registrul 
comertului a persoanelor fizice, asociatiilor familiale si persoanelor juridice, 
inregistrarea fiscala a acestora, precum si la autorizarea functionarii persoanelor 
juridice, cu modificarile si completarile ulterioare, Ordonanta de urgenta a 
Guvernului nr. 116/2009 pentru instituirea unor masuri privind activitatea de 
inregistrare m registrul comertului, aprobata, cu modificari si completari, prin 
Legea nr. 84/2010, cu modificarile si completarile ulterioare.

ActuI normativ modifica Legea societatilor nr. 31/1990, republicata, cu 
modificarile si completarile ulterioare si Ordonanta de urgenta a Guvernului 
nr.44/2008, privind desfasurarea activitatilor economice de catre persoanele 
fizice autorizate, intreprinderile individuale si intreprinderile familiale, aprobata, 
cu modificari si completari, prin Legea nr. 182/2016, cu modificarile si completarile 
ulterioare, Legea nr.153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri 
publice, cu modificarile si completarile ulterioare.

Fata de cele prezentate, a fost elaborate propunerea legislative privind registrul 
comertului pe care o supunem dezbaterii si aprobarii.

litiatorii:I

Diana Morar, deputat PNL loM

lulia Scantei, senator PI

'SoTo/4£i CLSloan Cupsa, deputat PNL

Gabriel Andronache, de|3utat PNL
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Tabel cu sustinatorii propunerii legislative privind registrul comertului
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