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PARLAMENTUL ROMANIEI

SENAT

LEGE

privind registrul comertului §i pentru modificarea si completarea altor acte 

normative cu inciden^a asupra inregistrarii Tn registrul comer^ului

Senatul adopta prezentul protect de lege

Capitolul I 

Dispozifii generale

Sec^iunea 1 

Domeniul de aplicare

Art.l.- Prezenta lege reglementeaza:
a) procedura de inregistrare in registrul comertului pe baza 

controlului registratorului de registrul comertului sau, dupa caz, in baza hotararii 
instantei judecatoresti;

b) statutul registratorului de registrul comerpilui, numit in continuare
registrator.

c) modul de organizare §i func^ionare a Oficiului National al 
Registrului Comerjului, denumit in continuare ONRC, §i a oticiilor registrului 
comerjului de pe langa tribunale, denumite in continuare oficiile registrului 
comerfuluL

Art.2.- Dispoz4iile prezentei legi nu sunt aplicabile serviciilor prestate in 

contextul libertatii de prestare transfrontaliera a serviciilor, astfel cum este 

prevazuta la art.56 din Tratatul privind funcponarea Uniunii Europene.
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A

Art.3.-(l)In sensul prezentei legi, termenii si expresiile de mai jos au 

urmatoarea semnificatie:
1. constituire - intregul proces de infiin^are a unei persoane 

juridice, potrivit legii, inclusiv incheierea actului constitutiv toate etapele 

necesare pentru inregistrarea acesteia in registrul comertului;
2. inregistmre - orice opera^iime de inscriere m registrul

comer{ului, cuprinzand:
a) mmatricularea m registrul comertului a persoanelor 

juridice supuse, potrivit legii, acestei obligatii;
b) mregistrarea, in registrul comertului, inainte de inceperea 

activitatii economice, a persoanelor fizice autorizate, intreprinderilor individuale si 
familiale;

c) inregistrarea in registrul comertului, inainte de inceperea 

activitatii economice, a sucursalelor persoanelor juridice romane sau straine 

supuse, potrivit legii, acestei obliga^ii;
d) inscrierea de mentiuni in registrul comertului cu privire la 

actele si faptele pentru care legea prevede aceasta obligatie, inscrierea de mentiuni 
cu privire la depunerea de acte, inscrierea de mentiuni privind depunerea 

declaratiilor-tip pe proprie raspundere cu privire la indeplinirea conditiilor de 

flinctionare si a datelor cuprinse in acestea;
e) inscrierea in registrul comertului a unor operatiuni 

prev^te de lege, comunicate de autoritatea sau institutia publica competenta;
3. procedura de constituire online - procedura de constituire a

unei societa^i in care incheierea actului constitutiv §i inregistrarea in registrul 
comertului se deruleaza integral prin mijloace electronice;

4. solicitant profesionistul, in sensul art.3 din Legea 

nr.287/2009 privind Codul civil, republicata, cu modific^ile 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 tinute de ONRC, precum si, dupa caz, persoana care solicita prestarea unui 
serviciu de catre ONRC sau de catre oficiile registrului comertului;

5. imputernicit - consilierul juridic salariat in cadrul persoanei 
juridice, persoanei fizice autorizate, intreprinderii individuale sau familiale, 
avocatul imputemicit cu imputemicire avocatiala, persoana imputemicita, cu 

procura speciala sau generala, in forma autentica, sa semneze §i/sau sa depuna 

cereri in numele persoanei fizice sau juridice, alte persoane fizice salariate in 

cadrul persoanei juridice, persoanei fizice autorizate, intreprinderii individuale sau 

familiale imputemicite pentru depunerea de cereri sau pentru ridicarea de 

documente la registrul comertului;
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6. reprezentantul legal - persoana care, potrivit legii, m calitate 

de organ sau de membru al acestui organ, reprezinta profesionistul persoana 

juridica in raporturile cu tertii si in justitie, respectiv reprezentantul persoanei 
juridice care se ocupa nemijlocit de activitatile sucursalei, precum si reprezentantul 
intreprinderii familiale, care, intr-una dintre aceste calitati, este inregistrat in 

registrul comertului;
structura in cadrul oficiului registrului 

comertului, la care se depun cererile de inregistrare, declaratiile-tip pe proprie 

raspundere cu privire la indeplinirea conditiilor de functionare sau desfasurare a 

activitatii si, dupa caz, alte documente sau cereri;
8. inregistrare fiscala - luarea in evidenta organelor fiscale a 

profesioni^tilor supu§i obliga^iei de inregistrare in registrul comer^ului, prin 

atribuirea codului unic de inregistrare;
9. starea - informatie care reflecta diferitele etape ale existentei 

unui profesionist, persoana fizica sau juridica, supus obligatiei de inregistrare in 

registrul comertului: in flinctiune, dizolvata, in reorganizare, in lichidare, in 

insolven^a, in faliment, in intrerupere temporara a activita^ii, radiata si alte 

asemenea informatii prevazute de lege;
10. firma - este denumirea sub care profesionistul care are 

obligatia de inregistrare in registrul comertului i^i desfasoara activitatea si sub care 

semneaza;

7. biroul unic

11. act constitutiv - documentul prin care se constituie persoana 

juridica §i care desemneaza atat inscrisul unic, cat §i contractul de societate §i/sau 

statutul;
12. autorizarea funcflondrii ~ asumarea, de catre solicitant, a 

responsabilita^ii privind legalitatea desfa^ur^ii activita^ilor declarate prin 

depunerea declara^iei-tip pe propria raspundere;
IZ.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 in registrul comertului, in conformitate cu prevederile prezentei legi;
14. formular-tip - model de cerere sau alt document utilizat in 

procedura de inregistrare si autorizare a flinctionarii sau desfasur^ii activitatii;
15. semndturd electronicd calificatd - semnatura electronica in 

sensul art.3 pct.l2 din Regulamentul (UE) nr.910/2014 al Parlamentului European 

si al Consiliului din 23 iulie 2014 privind identificarea electronica si serviciile de 

incredere pentru tranzactiile electronice pe piata interna si de abrogare a Directivei 
1999/93/CE, bazata pe un certificat calificat emis de un prestator de servicii de 

incredere calificat din Romania sau din alt stat membru al Uniunii Europene, inclus
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m lista publicata de Comisia Europeana in conformitate cu art.9 din acelasi 
regulament, si care se utilizeaza in procedura de constituire online, precum si de 

inregistrare prin mijloace electronice si de flimizare de informatii sau documente 

din registrul comertului sau din alte registre tinute de ONRC;
\6. sigiliu electronic calificat - sigiliul electronic avansat, in 

sensul art.3 pct.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 pentm sigiliile electronice si care se utilizeaza in procedura de 

constituire online, precum si de inregistrare prin mijloace electronice si de 

fumizare de informatii/documente din registrul comertului sau din alte registre 

tinute de ONRC sau din Buletinul Electronic al Registrului Comertului;
17. mijloace electronice - echipamente electronice utilizate pentru 

prelucrarea, inclusiv compresia digitala, §i stocarea datelor, prin care informa^ia 

este trimisa la origine, direc{ionata §i primita la destinape, respectiv, posta 

electronica si portalul de servicii online al ONRC;
fondul de corner^ - ansamblul bunurilor mobile §i imobile, 

corporale §i necorporale - marci, firme, embleme, brevete de invenpi, vad 

comercial utilizate de un operator economic in vederea desfa^urarii activitapi 
sale si a atragerii si mentinerii clientelei.

(2) In cadrul prezentei legi, sintagmele mijloc de identificare 

electronicd, sistem de identificare electronicd au intelesul prevazut la art.3 pct.2 

pct.4 din Regulamentul (UE) nr.910/2014.

Secfiunea a 2~a
Registrul comerfului - serviciu public de interes general

Art.4.-(1) Registrul comerpilui este serviciul public de interes general prin 

care se asigura inregistrarea §i publicitatea profesioni§tilor persoane fizice 

autorizate, intreprinderi individuale §i intreprinderi familiale, inmatricularea §i 
publicitatea profesioni§tilor societap, societap europene, societap cooperative, 
societap cooperative europene, organizapi cooperatiste de credit, grupuri de interes 

economic §i grupuri europene de interes economic, cu sediul principal in Romania, 
inregistrarea §i publicitatea sucursalelor acestora, precum §i a sucursalelor 

persoanelor juridice enumerate cu sediul principal in strainatate.
(2) Nu sunt supu^i obligapei de inregistrare in registrul comerpilui 

profesioni§tii a c^or organizare, funcponare si evidenta sunt reglementate prin acte 

normative speciale care nu prevad aceasta obligape de inregistrare.
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(3) Prin publicitate, registrul comertului asigura opozabilitatea fa^a de 

terfi a inmatricularii sau, dupa caz, a inregistrarii persoanelor fizice §i juridice 

prevazute la alin.(l), a actelor §i faptelor acestora pentru care se prevede obliga^ia 

inregistr^ii in registrul comertului.

Art.5.-(1) Inregistrarea in registrul comerfului se face in baza incheierii 
registratorului, prin care se solu^ioneaza cererile de inregistrare sau, dupa caz, in 

baza unei hotarari judecatore^ti definitive sau, acolo unde legea prevede, a unei
A

hotarari executorii. In cazul in care inregistrarea se dispune prin hot^are 

judecatoreasca, aceasta se poate realiza ^i in baza actului procedural care reda 

dispozitivul hotar^ii judecatore§ti.
A

(2) Incheierea registratorului este executorie, daca legea nu prevede
altfel.

Art.6.- (1) Registrul comerjului este ^inut de ONRC, in sistem informatic, iar 

inregistrarea in registrul comertului §i in alte registre ^inute de ONRC se efectueaza 

electronic.
(2) Activitatea ONRC este sustinuta de un centru de date principal si 

de un centru de date secundar, ambele localizate pe teritoriul Romaniei.

Art.7.-(1) Registrul comertului este structurat pe urmatoarele categorii de
registre:

a) un registru pentru inregistrarea societa^ilor, companiilor 

na^ionale, societa^ilor na^ionale, regiilor autonome, grupurilor de interes economic, 
societatilor europene, grupurilor europene de interes economic, a altor persoane 

juridice expres prev^ute de lege, cu sediul principal in Romania, a sucursalelor 

acestora §i, dupa caz, a sucursalelor persoanelor juridice cu sediul principal in 

. strainatate;
b) un registru pentru inregistrarea societa^ilor cooperative §i 

societa^ilor cooperative europene cu sediul principal in Romania, a sucursalelor 

acestora §i, dupa caz, a sucursalelor societatilor cooperative sau societa^ilor 

cooperative europene cu sediul principal in strainatate;
c) un registru pentru inregistrarea persoanelor fizice autorizate, 

intreprinderilor individuale §i intreprinderilor familiale, cu sediul profesional §i, 
dupa caz, puncte de lucru in Romania.

(2) Fiecare profesionist inregistrat in registrul comerfului va purta un 

numar de ordine din registrul comer{ului, incepand de la numarul 1 in fiecare an, 
acordat la nivel nafional din Registrul central al comerfului.
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(3) Modul de {inere a registrelor, de efectuare a inregistrarilor, de 

prestare a serviciilor de catre ONRC §i oficiile registrului comeitului se stabile§te 

prin ordin al ministrului justi^iei.

Art.8.-(1) Oficiul registrului comerjului pastreaza un dosar cu cererile de 

inregistrare in registrul comertului, documentele in sus^inerea acestora, 
documentele in baza carora se efectueaza inregistrarile in registrul comerjului §i 
documentele care atesta efectuarea inregistrarii, pentru fiecare profesionist 
inregistrat.

(2) Documentele prevazute la alm.(l) se arhiveaza de ONRC sau, 
dupa caz, de oficiile registrului comertului si in forma electronica, intr-un format 
care permite citirea si cautarea pe calculator sau sub forma de date structurate.

(3) Documentele §i informatiile depuse pe suport de hartie sunt 
convertite in format electronic de catre ONRC §i oficiile registrului comerjului, cat 
mai rapid posibil.

(4) Prin derogare de la prevederile alin.(3), documentele depuse pe 

suport de hartie inainte de data de 31 decembrie 2006, inclusiv, se convertesc in 

format electronic de catre ONRC si 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.

Art.9.-(1) Registrul comerfului, tinut de ONRC, face parte din sistemul de 

interconectare a registrelor comeifului din statele membre ale Uniunii Europene, 
denumit in continuare sistemul de interconectare a registrelor comerjului.

(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-Justitie. La nivel national, punctul de acces 

de interconectare a registrelor comertului este registrul comerUilui, la nivel central.
(3) Prin sistemul de interconectare a registrelor comertului, registrul 

comertului pune la dispozitia publicului documentele si informatiile referitoare la 

profesionistii inregistrati in registrul comertului.
(4) Oficiul registrului comerpilui realizeaza, prin sistemul de 

interconectare a registrelor comerpilui, cu titlu gratuit, schimbul de documente §i 
informa|ii cu registrele comerpilui din statele membre ale Uniunii Europene in 

cazul opera^iunilor de fuziune transffontaliera §i al sucursalelor infiintate de 

societap cu sediul in statele membre ale Uniunii Europene.
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(5) ONRC asigura interoperabilitatea registrului comerfului cu 

sistemul de interconectare a registrelor comer{ului din statele membre ale Uniuni 
Europene, documentele §i informa^iile fiind disponibile in format standard de 

mesaj §i fiind accesibile prin mijloace electronice, cu respectarea standardelor de 

securitate pentru transmisia §i schimbul datelor, in condi^iile legii.
(6) ONRC poate constitui, prin registrul comerjului, puncte de acces 

op^ionale la sistemul de interconectare a registrelor comerfului. Constituirea 

punctelor de acces opjionale se aproba prin ordin al ministrului just4iei.

Art.lO.- Pentru identificare, inclusiv in comunicarea dintre registrele 

comertului din statele membre prin sistemul de interconectare, profesionistii 
inregistrati in registrul comertului au si un identificator unic la nivel European, 
denumit in continuare EUIDy a carui structura este aprobata prin ordin al 
ministrului justitiei.

Art. 11.-(1) Registrul comerpjlui este public. Oficiul registrului comeitului 
elibereaza, la cererea §i pe cheltuiala persoanei interesate, in limba romana, cu 

respectarea legislajiei privind protectia datelor cu caracter personal, informalii §i 
certificate constatatoare despre datele inregistrate in registrul comeitului, precum §i 
certificate constatatoare ca un anumit act sau fapt nu este inregistrat, copii §i copii 
certificate de pe toate actele inregistrate sau prezentate sau a oricarei parfi a 

acestora, in forma in care au fost depuse in sus^inerea cererilor de inregistrare.
(2) Cererea de eliberare de informa^ii §i documente poate fi depusa la 

ghi§eu ori transmisa prin po§ta sau servicii de curierat sau prin mijloace 

electronice, fiind inso^ita, cu excep^ia cererii semnate cu semnatura electronica 

calificata, de o copie a actului de identitate.
(3) Oficiul registrului comertului elibereaza prin mijloace electronice 

documentele prevazute la alin.(l) in 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 

posta sau curierat.
(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) Copiile in format electronic ale documentelor si informatiile 

prevazute la alin.(l) se pun la dispozitia publicului si prin sistemul de 

interconectare a registrelor comertului.
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(6) Documentele primite, respectiv transmise pe cale electronica se 

gestioneaza si prin interconectarea cu Punctul de Contact Unic electronic, 
denumit in continuare PCU, in conformitate cu prevederile Ordonantei de urgenta 

a Guvemului nr.49/2009 privind libertatea de stabilire a prestatorilor de servicii si 
libertatea de a fiimiza servicii in Romania aprobata cu modificari si complet^i 

prin Legea nr.68/2010, cu modificarile ulterioare.
(7) Pentru informatiile §i documentele eliberate se percepe un tarif, pe 

nivele de tarifare, stabilit prin ordin al ministrului justi^iei, care nu poate depa^i 
costurile administrative aferente eliberarii informatiilor sau documentelor ^i care 

include costurile asociate dezvoltarii §i intre^inerii registrului comerpilui.
(8) Informa^iile §i documentele prevazute la alin.(l) se elibereaza cu 

titlu gratuit autoritafilor §i institu^iilor publice, precum §i misiunilor diplomatice 

acreditate in Romania.
(9) Informatiile prevazute la alin.(l) se elibereaza cu titlu gratuit si 

altor persoane juridice, in afara celor mentionate la alin.(8), daca acestea sunt 
prevazute expres de lege.

(10) ONRC §i oficiile registrului comeitului elibereaza, cu titlu gratuit, 
jumali§tilor §i reprezentan^ilor mijloacelor de informare in masa informa^ii 
punctuale inregistrate in registrul comertului, care pot fi utilizate numai in scopul 
informarii opiniei publice.

Art.l2.-(1) Urmatoarele informa^ii cu privire la persoanele fizice §i juridice 

inregistrate in registrul comerjului sunt disponibile, cu titlu gratuit, prin sistemul de 

interconectare a registrelor comerjului, pe pagina de internet a ONRC sau pe 

portalul de servicii online al acestuia:
a) firma §i forma juridica;
b) sediul social/profesional §i,, in cazul sucursalelor, §i statul

membru in care este inregistrat;
c) num^l de ordine din registrul comerjului, EUID §i codul unic

de inregistrare;
d) starea;
e) pagina de internet, daca exista;
f) reprezentantii legali ai persoanei juridice si daca acestia sunt 

imputemiciti sa actioneze impreuna sau separat, precum si reprezentantul 
intreprinderii familiale;

g) sucursalele deschise in alt stat membru, inclusiv firma, 
numarul de inregistrare, EUID §i statul membru in care este inregistrata sucursala.
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(2) Pentru registrele comertului din statele membre, schimbul de 

informa^ii prin intermediul sistemului de interconectare este gratuit.
(3) Prin sistemul de interconectare, informatiile privind obiectul de 

activitate al profesionistului vor fi puse la dispozitie, m mod gratuit, autoritatilor 

din alte state membre.

Art.l3.- (1) Informatiile privind datele cu caracter personal care pot fi puse la 

dispozitia publicului cu referire la persoanele fizice care au calitatea de asociat, 
actionar 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 dintre aceste calitati sunt: numele si prenumele, data §1 locul na§terii, 
cetatenia §i statul de domiciliu cu exceptia situatiilor cand solicitantul este o 

entitate care are acces la aceste date, m conditiile legii.
(2) Copiile sau copiile certificate de pe documented depuse din 

dosarul profesionistului inregistrat in registrul comertului, ce se elibereaza 

solicitantilor, contin exclusiv: numele si prenumele, data locul na§terii, cetatenia 

§i statul de domiciliu ale persoanelor care figureaza in aceste documente, cu 

exceptia situatiilor cand solicitantul este o entitate care are acces la datele cu 

caracter personal, in condi^iile legii.

Art.l4.- ONRC pune la dispozi^ia publicului, in mod gratuit, in limbile romana 

§i engleza, pe pagina sa de internet sau pe portalul de servicii, cu acces §i prin 

intermediul portalului digital unic, informa^ii cu privire la legisla^ia ce 

reglementeaza:
a) constituirea si inmatricularea profesionistilor persoanelor juridice, 

inclusiv prin procedura online, inregistrarea persoanelor fizice, §i anume: cerinfele 

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 comerpilui, mijloacele de identificare electronica, cerinfele 

legate de limba in care poate fi intocmit/prezentat un document §i, daca se solicita 

asistenta, tarifele aplicabile, dupa caz;
b) inregistrarea sucursalelor si a mentiunilor referitoare la acestea in 

registrul comertului, in modalitafile §i prin mijloacele prevazute de lege, inclusiv 

prin mijloace electronice, documentele necesare inregistr^ii sucursalelor in 

registrul comeifului, mijloacele de identificare electronica, cerinfele legate de 

limba in care poate fi intocmit/prezentat un document §i, daca se solicita asistenta, 
tarifele aplicabile, dupa caz;
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c) inregistrarea de mentiuni si/sau documente supuse obligaliei 
de publicitate prin registrul comerpilui, inclusiv prin utilizarea mijloacelor 

electronice;
d) dobandirea calitalii de administrator, director m sensul Legii 

societa^ilor nr.31/1990, republicata, cu modificarile §i completarile ulterioare, de 

membru al consiliului de administra^ie, al directoratului sau al consiliului de 

supraveghere ?! interdictiile, prevazute de lege, de a dobandi §i a exercita aceste 

calitaji, precum §i autoritajile care de^in evidence referitoare la aceste interdic^ii;
e) competenlele generale §i atribuliile consiliului de administra^ie 

§i ale directorilor, respectiv ale consiliului de supraveghere §i ale directoratului.

Secfiunea a 3-a
Buletinul electronic al registrului comer^ului

Art.l5.-(1) ONRC editeaza Buletinul electronic al registrului comerfului, 
denumit in continuare Buletin, la nivel national, organizat ca platforma electronica 

centrala prin portalul de servicii al ONRC.
A

(2) In Buletin sunt publicate, cu respectarea legislatiei privind 

protectia datelor cu caracter personal, urmatoarele:
a) extrasul incheierii registratorului sau al hotararii judecatore§ti 

privind inmatricularea unei persoane juridice, inregistrarea unei sucursale a unei 
persoane juridice, inregistrarea unei persoane fizice autorizate, intreprinderi 
individual sau intreprinderi familiale sau, dupa caz, la cererea solicitantului, 
incheierea/hotararea judecatoreasca integrala;

b) incheierea registratorului, integrala, in cazul inregistr^ilor 

care nu conduc la modificarea actului constitutiv;
c) actele inregistrate in registrul comertului, pentru care legea

prevede §i publicarea in Buletin;
d) hotararile judecatore§ti inregistrate in registrul comerfului, 

pentru care legea prevede §i 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 in Buletin in termen de cel mult 3 zile lucratoare de la 

efectuarea inregistr^ii in registrul comertului.
(4) Extrasul incheierii sau al hotararii judecatoresti mentionat la 

alin.(l) lit.a) cuprinde: numarul §i data incheierii, firma, sediul/sediul social sau 

profesional §i forma de organizare, dupa caz, numele §i prenumele, adresa - ^ara, 
localitatea, judelul - fondatorilor, administratorilor sau al reprezentanplor 

persoanei juridice care se ocupa nemijlocit de activitatile sucursalei §i, daca este
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cazul, a cenzorilor, auditorilor, numele si prenumele, adresa - {ara, localitatea, 
jude^ul - titularului, al reprezentantului sau al membrilor persoanei fizice 

autorizate, mtreprinderii individuale si mtreprinderii familiale, domeniul §i 
activitatea principala, capitalul social sau valoarea patrimoniului de afectatiune, 
dupa caz, durata de fiinclionare, codul unic de inregistrare, EUID §i numarul de 

ordine in registrul comertului.
(5) Publicarea in Buletin §i consultarea acestuia se realizeaza cu titlu

gratuit.

Sectiunea a 4-a 

Registrul beneficiarilor reali

Art.l6.- (1) ONRC tine Registrul beneficiarilor reali, prevazut la art. 19 alin.(5) 

lit.a) din Legea nr.129/2019 pentru prevenirea §i combaterea spalarii banilor §i 
finant&'ii terorismului, precum §i pentru modificarea §i completarea unor acte 

normative, cu modificarile si completarile ulterioare.
(2) Organizarea §i func^ionarea Registrului beneficiarilor reali, 

precum §i structura acestuia §i modalitatea de arhivare a documentelor se stabilesc 

prin decizie a directorului general al ONRC.

Art.l7,-(1) Registrul beneficiarilor reali face parte din sistemul de 

interconectare a registrelor beneficiarilor reali din statele membre ale Uniunii 
Europene, denumit in continuare sistemul de interconectare a registrelor 

beneficiarilor reali.
(2) Sistemul de interconectare a registrelor beneficiarilor reali este 

constituit din registrele beneficiarilor reali din statele membre ale Uniunii 
Europene §i platforma centrala europeana. Registrele beneficiarilor reali din statele 

membre ale Uniunii Europene centrale prevazute la alin.(l) sunt interconectate prin 

intermediul platformei centrale europene prevazute la art.22 alin.(i) din Directiva 

(UE) 2017/1132 a Parlamentului European §i a Consiliului din 14 iunie 2017 

privind anumite aspecte ale dreptului societafilor comerciale.
(3) Informafiile inregistrate in Registrul beneficiarilor reali sunt 

disponibile prin intermediul registrelor nafionale §i prin sistemul de interconectare 

a registrelor dupa inmatricularea persoanei juridice pana la expirarea unui termen 

delO ani de la data radierii persoanei juridice.
(4) ONRC coopereaza cu autorita^ile care gestioneaza registre 

similare din alte state membre §i cu Comisia Europeana, in scopul punerii in 

aplicare a diferitelor tipuri de acces la Registrul beneficiarilor reali.
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(5) ONRC realizeaza, prin sistemul de interconectare a registrelor 

beneficiarilor reali, cu titlu grataxit, schimbul de informa^ii cu registrele 

beneficiarilor reali din statele membre ale Uniunii Europene.
(6) ONRC flimizeaza informa^ii din Registml beneficiarilor reali 

autorita^ilor competente §i unita^ilor de informa^ii fmanciare din alte state membre, 
in timp util §i in mod gratuit.

(7) ONRC asigura interoperabilitatea Registrului beneficiarilor reali 
cu sistemul de interconectare a registrelor beneficiarilor reali, informatiile fiind 

disponibile in format standard de mesaj §i fiind accesibile prin mijloace 

electronice, cu respectarea standardelor de securitate pentru transmisia ^i schimbul 
datelor, in condiliile legii.

Capitolul II
Organizarea Oficiului National al Registrului Comertului si a oficiilor

registrului comertului

Art.l8.-(1) ONRC este institu^ie publica, cu personalitate juridica, organizata 

in subordinea Ministerului Justi^iei, finan^ata integral de la bugetul de stat, prin 

bugetul Ministemlui Justiliei.
(2) ONRC are sediul central in municipiul Bucure§ti.
(3) Rolul principal al ONRC este de a organiza serviciul public de 

interes general de realizare a publicitatii prin registrul comertului, potrivit 
dispozitiilor art. 18 alin.(2) din Legea nr.287/2009 privind Codul civil, republicata, 
cu modificarile si completMle ulterioare, a actelor ^i faptelor profesionistilor 

prevazuti de lege.

^ _
Art.l9.- (1) In subordinea ONRC, in fiecare judet §i in municipiul Bucure§ti, 

se organizeaza oficiile registrului comerjului, structuri fara personalitate juridica, 
care flinc^ioneaza pe langa fiecare tribunal.

A

(2) In cadrul oficiilor registrului comer^ului pot func^iona birouri 
teritoriale, al caror mod de infiinjare, organizare §i func^ionare sunt stabilite prin 

regulament, aprobat prin decizie a directorului general al ONRC.

Art.20.- (1) ONRC este condus de un director general, selectionat prin examen 

sau concurs, desfasurat potrivit prevederilor procedurii prevazute in anexa nr.l la 

prezenta lege, si numit in functie prin ordin al ministrului justitiei, pentru un 

mandat de 4 ani, care poate fi reinnoit pentru inca un mandat, in conditiile pentru 

numirea in aceasta functie.
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(2) Directorul general asigura conducerea, coordonarea si controlul 
activitatii ONRC, precum si coordonarea si controlul activitatii oficiilor registmlui 
comertului si reprezinta ONRC in relatiile cu tertii. Directorul general al ONRC 

este ordonator tertiar de credite.
(3) Directorul general este ajutat in activitatea sa de 3 director! 

general! adjunct!, selectionati prin examen sau concurs, desfasurat potrivit 
prevederilor procedurii prevazute in anexa nr.l la prezenta lege, si numiti in 

functie prin ordin al ministrului justitiei, pentru un mandat de 4 ani, care poate fi 
reinnoit pentru inca un mandat, in conditiile pentru numirea in aceasta functie.

(4) Oficiile registrului comertului de pe langa tribunale sunt conduse 

de director!, selectionati prin concurs sau examen, desfasurat potrivit prevederilor 

procedurii prevazute in anexa nr. 1 la prezenta lege, si numiti in fimctie prin ordin 

al ministrului, pentru un mandat de 4 ani, care poate fi reirmoit pentru inca un 

mandat, in conditiile prevazute de lege pentru numirea in aceasta functie. 
Directorul oficiului registrului comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti este 

ajutat in activitate de 2 director! adjunct! selectionati prin examen sau concurs, 
desfasurat potrivit prevederilor procedurii prevazute in anexa nr.l la prezenta lege, 
si numiti in functie prin ordin al ministrului justitiei, pentru un mandat de 4 ani, 
care poate fi reinnoit pentru inca un mandat, in conditiile pentru numirea in 

aceasta functie.
(5) Director!! oficiilor registrului comertului au atributii si competence 

de conducere, organizare, coordonare si control al activitatii desfasurate in cadrul 
oficiului registrului comertului si al personalului din subordine.

Art.21.-(1) Numarul maxim de posturi ale ONRC si ale oficiilor registrului 
comertului se stabileste prin hotar^e a Guvemului, iar structura organizatorica si 
modul de functionare ale acestora se stabilesc prin regulament de organizare si 
fimctionare, aprobatprin ordin al ministrului justitiei.

(2) Statele de funcfii ale ONRC §i ale oficiilor registrului comerfului 
se aproba prin ordin al ministrului justifiei.

(3) Personalul necesar pentru funcCionarea ONRC §i oficiilor 

registrului comerfului se selecfioneaza prin examen sau concurs, potrivit 
Regulamentului aprobat prin ordin al ministrului justitiei.

A.

(4) Incheierea, modificarea §i incetarea raporturilor de munca, precum 

§i aplicarea sancCiunilor disciplinare sunt de competenCa directorului general al 
ONRC.
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(5) Funcjiile de conducere din cadrul ONRC oficiilor registrului 
comer{ului cu studii de specialitate juridica, incadrate la funcjia de baza ca 

personal de specialitate juridica, respectiv registratori §i consilier juridici, sunt 
func^ii de specialitate juridica §i beneficiaza de vechime in specialitate juridica.

(6) in exercitarea atributiilor de serviciu, personalul ONRC §i al 
oficiilor registrului comertului nu poate fi supus niciunei restrictii, influente, 
presiuni, constrangeri sau intimidari din partea unei persoane fizice sau juridice sau 

a unei autoritati.

Art.22.-(1) Personalul din cadrul ONRC §i al oficiilor registrului comerfului
este salarizat in condi^iile legii.

(2) Funcjiile §i personalul ONRC beneficiaza de un spor pentru 

suprasolicitare neuropsihica de pana la 25% §i un spor pentru confiden^ialitate de 

pana la 5%.
(3) Func(iile de conducere din cadrul ONRC §i oficiilor registrului 

comeitului cu studii de specialitate juridica, incadrate la functia de baza ca 

personal de specialitate juridica, respectiv registratori si consilieri juridici, sunt 
functii de specialitate juridica si beneficiaza de vechime in specialitate juridica.

Art.23.- O.N.R.C. are urmatoarele atribu^ii:
a) finerea registrului comerjului, in sistem informatic, prin 

centralizarea tuturor inregistrarilor efectuate de oficiile registrului comerjului;
b) {inerea Buletinului electronic al registrului comerjului, in sistem

informatic;
c) finerea Registrului beneficiarilor reali, in sistem informatic;
d) finerea catalogului firmelor in sistem informatic;
e) finerea Buletinului procedurilor de insolvenfa, in sistem

informatic;
f) finerea registrului litigiilor, in care sunt eviden^iate acfiunile de 

dizolvare ^i radiere formulate de ONRC, potrivit legii;
g) proiectarea, realizarea, implementarea, intre^inerea §i dezvoltarea 

sistemului informatic integrat al ONRC;
h) organizarea §i coordonarea activitafii registratorilor;
i) organizarea, coordonarea, indrumarea metodologica unitara 

controlul activita^ii desfa§urate de oficiile registrului comerpilui;
j) formarea profesionala a personalului ONRC §i al oficiilor

registrului comerpilui;
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k) organizarea §1 prestarea activitatii de asisten^a acordata 

solicitan^ilor, la ghi§eu sau prin intermediul sistemului informatic integrat al 
ONRC;

1) fumizarea de informatii, certificate constatatoare despre datele 

inregistrate in registrul comertului, precum certificate constatatoare ca un anumit 
act sau fapt nu este inregistrat, copii §i copii certificate de pe documentele 

prezentate §i de pe cele care atesta solu^ionarea §i inregistrarea in registrul 
comer{ului;

m) fumizarea de informatii si/sau documente din Registml 
beneficiarilor reali si din Buletinul Procedurilor de Insolventa §i din Buletinul 
Electronic al registmlui comerfului;

n) colaborarea cu autoritafi §i institu^ii publice najionale §i 
Internationale, precum §i cu alte entitafi, potrivit legii;

o) formularea de propuneri ^i participarea la elaborarea proiectelor de 

acte normative care vizeaza domeniul sau de activitate;
p) arhivarea dosarelor profesioni§tilor inregistrati in registrul 

comerjului §i a altor documente prev^te de lege;
q) alte atributii prevazute de lege.

Art.24.- Oficiile registmlui comerjului au urmatoarele atributii:
a) desfa§urarea activita^ii de solutionare a cererilor de inregistrare;
b) efectuarea inregistrmlor in registml comertului, in sistem 

informatic, in baza incheierilor registratomlui si al hotararilor judecatoresti;
c) eliberarea certificatului de inregistrare, a certificatului de mentiuni 

§i a certificatului de radiere, precum §i a documentelor aferente, prevazute de lege - 
incheierea registratomlui, certificat constatator privind autorizarea fiinctionarii;

d) fumizarea de informatii, rapoarte istorice §i certificate 

constatatoare despre datele inregistrate in registrul comertului, precum §i certificate 

constatatoare ca un anumit act sau fapt nu este inregistrat, copii §i copii certificate 

de pe documentele depuse in sustinerea cererilor de inregistrare §i de pe cele care 

atesta inregistrarea in registml comertului;
e) prestarea serviciilor de asistenta in vederea inregistrarii in registml 

comertului §i in alte registre tinute de ONRC;
f) obtinerea codului unic de inregistrare ^i a altor informatii §i/sau 

documente prev^ute de lege;
g) obtinerea informatiilor din cazieml fiscal, potrivit procedurii de 

transmitere stabilite prin protocol incheiat intre ONRC §i ANAF;
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h) transmiterea pe cale electronica a declara^iilor-tip pe propria 

raspundere privind autorizarea functionarii catre autorita^ile §i institutiile 

competente in domeniul autorizarii functionarii;
i) fiimizarea de informatii si/sau documente din Registrul

beneficiarilor reali;
j) cooperarea cu autoritaji §i institupi publice, la nivel teritorial, pe 

baza delegarilor de competen^a emise de ONRC;
k) alte atribu^ii prevazute de lege.

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

a) indrumarea prealabila privind formalitatile legale pentru 

intocmirea §i modificarea actelor constitutive ale persoanelor juridice, pentru 

inregistrarea persoanelor fizice autorizate/intreprinderi individuale/intreprinderi 
familiale §i pentru completarea cererii de inregistrare §i a formularelor-tip utilizate 

pentru inregistrarea in registrul comerjului;
b) tehnoredactarea cererii de inregistrare;
c) redactarea declarajiilor-tip;
d) redactarea actului constitutiv sau completarea formularului-tip 

de act constitutiv, redactarea actelor modificatoare ale actului constitutiv, precum 

§i a altor acte supuse inregistr^ii in registrul comerjului in cazul persoanelor 

juridice;
e) redactarea acordului de constitute a intreprinderilor familiale 

§i a actelor de modificare a acestuia;
f) darea de data certa pentru actele redactate de serviciile de

asisten^a;
g) inregistrarea cererii de inregistrare §i a documentelor anexate 

acesteia, ale solicitantilor care au beneficiat, la cerere, de servicii de asisten^a in 

conditiile prezentei legi.
(2) Serviciile de asisten^a se asigura prin personalul de specialitate 

juridica din cadrul oficiilor registrului comeifului.
(3) Serviciile de asistenja se acorda, la cerere, inainte de depunerea 

cererii de inregistrare la oficiul registrului comeifului.
(4) Modalitatea de acordare a serviciilor de asistenta prevazute la 

alin.(l) 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.
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Art.26.-(1) In exercitarea competentelor sale, ONRC §i oficiile registrului 
comeitului colecteaza, proceseaza prelucreaza date informapi, inclusiv de 

natura datelor cu caracter personal, cu respectarea legislatiei pentru protec^ia 

persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal ?! libera circula^ie 

a acestor date.
(2) Datele cu caracter personal ale utilizatorilor portalului de servicii 

online al ONRC sunt colectate, procesate §i prelucrate la crearea contului de 

utilizator al portalului de servicii.
(3) In exercitarea atribu^iilor sale legale, ONRC prelucreaza datele cu 

caracter personal ale urmatoarelor categorii de persoane vizate:
a) persoane fizice care exercita o functie sau detin o calitate in 

cadrul persoanelor juridice sau formelor juridice de desfasurare a activitatii de 

catre persoane fizice, functie sau calitate ce determina inregistrarea datelor lor de 

identificare in registrul comertului;
b) persoane fizice care defin calitatea de beneficiar real;
c) persoane fizice care solicita eliberarea de informa^ii/certificate 

constatatoare/copii/copii certificate/extrase de registru §i informatii specializate;
d) persoane fizice sau reprezentanti persoane fizice ai persoanelor 

juridice care solicita eliberarea de informatii privind beneficiarul real;
e) persoane fizice sau reprezentan^i persoane fizice ai persoanelor 

juridice care solicita acordarea serviciilor de asisten^a;
f) persoane fizice sau, dupa caz, reprezentan^i persoane fizice ai 

persoanelor juridice care solicita efectuarea operatiunilor prealabile 

inmatricularii/inregistrarii in registrul comer^ului;
g) persoane fizice imputemicite de catre profesionist sa depuna

cererea la registrul comerjului;
h) persoane fizice sau, dupa caz, reprezentanfi persoane fizice ai 

persoanelor juridice interesate sau prejudiciate, care solicita inregistrarea unor 

cereri la registrul comertului;
i) persoane fizice mentionate in documentele depuse in 

sustinerea cererilor de inregistrare;
j) utilizatori ai portalului de servicii online al ONRC.

(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 circulate 

a acestor date.
(5) Lista autoritatilor si institutiilor publice cu care ONRC incheie 

protocoale de colaborare se afiseaza pe pagina de internet a ONRC.
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(6) Fumizarile de informatii, rapoartele istorice si certificatele 

constatatoare eliberate de ONRC si de oficiile registrului comertului, precum si 
copiile sau copiile certificate ale documentelor depuse m sustinerea cererilor de 

mregistrare vor contine toate datele cu caracter personal inregistrate in registrul 
comertului in cazul in care sunt transmise la solicitarea persoanelor vizate sau a 

institutiilor sau a autoritatilor competente, in conformitate cu o obligatie legala, in 

vederea indeplinirii unei obligatii legale sau in vederea exercitarii flinctiei, iar catre 

alte persoane fizice sau juridice, inclusiv de alte institutii publice, in conditiile 

art.ll alin.(l), exclusiv urmatoarele date: numele si prenumele, data §i locul 
na^terii, cetafenia ^i statul de domiciliu.

(7) In vederea asigurarii caracterului public al registrului comertului, 
solicitantii unei inregistrari depun si un 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.
(8) ONRC publica pe pagina de intemet/portalul de servicii online o 

informare cu privire la prelucrarea datelor personale efectuata, necesara in 

indeplinirea functiilor si atributiilor sale prevazute de lege.

Capitolul III 

Statutul registratorului

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 comeitului.

(2) Registratorul solutioneaza, prin incheiere, cererile de inregistrare 

in registrul comerfului §i alte cereri privind inregistrari in registrul comertului.
A

(3) Incheierile registratorului, purtand semnatura olografa sau 

electronica a acestuia, sunt acte de autoritate publica, avand for{a probanta §i forfa 

executorie prevazute de lege.
A

(4) In exercitarea atributiilor de serviciu, registratorul nu poate fi 
supus niciunei restrictii, influente, presiuni, constr^geri sau intimidari din partea 

unei persoane fizice sau juridice sau a unei autoritati.

Art.28.-(1) Poate fi numita registrator, prin decizie a directorului general al 
ONRC, persoana care indeplineste cumulativ urmatoarele conditii:

a) este cetatean roman, cetatean al unui stat membru al Uniunii 
Europene, cetatean al unui stat apartinand Spatiului Economic European sau 

cetatean al Confederatiei Elvetiene si are domiciliul sau resedinta in Romania;
b) cunoaste limba romana, scris si vorbit;
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c) are capacitate deplina de exercitiu;
d) este licentiat m drept si are cel putin 5 ani vechime m

specialitate juridica;
e) nu are antecedente penale ca urmare a savarsirii unei 

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

f) nu este lucrator operativ, inclusiv acoperit, informator sau 

colaborator al serviciilor de informatii;
g) este apt din punct de vedere medical si psihologic pentru

exercitarea func^iei;
h) a promovat examenul sau concursul pentm ocuparea acestei 

functii, desfasurat potrivit procedurii prevazute in anexa nr.2.
(2) Functia de registrator este functie de specialitate juridica, 

durata exercitarii acesteia constituind vechime in specialitate juridica.

Art.29.- Registratorul indepline§te urmatoarele atribu^ii:
a) verifica cererile de inregistrare §i alte cereri privind inregistrari in 

registrul comertului, precum §i inscrisurile depuse in sus^inerea acestora, in 

vederea asigurarii respect^ii cerin^elor legale pentru inregistrarea solicitata;
b) verifica datele din actele de identitate, anexate cererii de 

inregistrare, ale solicitantilor persoane fizice sau, dupa caz, ale reprezentantilor 

legal! ai solicitanjilor persoane juridice, ale imputemici^ilor acestora, precum §i ale 

altor persoane ale caror date de identificare se inregistreaza in registrul comerpilui, 
solicitand, daca este cazul, in condi^iile art. 106 alin.(2) prezenja fizica a acestor 

persoane;
c) verifica indeplinirea condi^iilor prev^ute de lege pentru 

inregistrarea firmei in registrul comertului §i in catalogul firmelor;
d) solutioneaza cererile de inregistrare, autorizeaza constituirea 

persoanei juridice si dispune inmatricularea persoanelor juridice in registrul 
comerjului, efectuarea publicitatii actelor, faptelor si mentiunilor prin registrul 
comerfului §i, daca este cazul, publicarea in Buletin a inscrisurilor prevazute de 

lege, precum si, dupa caz, inregistrarea in Registrul beneficiarilor reali a datelor 

privind beneficiarii reali din actele constitutive sau din declaratiile pe proprie 

raspundere privind beneficiarii reali;
e) solu^ioneaza cererile de inregistrare §i dispune inregistrarea in 

registrul comer{ului a sucursalelor persoanelor juridice, persoanelor fizice 

autorizate, intreprinderilor individuale §i a intreprinderilor, efectuarea publicitapi 
actelor, faptelor §i menpunilor prin registrul comerfului ^i publicarea in Buletin;
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f) solutioneaza cererile de inregistrare ?! alte cereri privind 

inregistr&*i in registrul comertului si dispune inregistrarea in registrul comerpilui a 

actelor, faptelor mentiunilor supuse inregistrarii registrului comertului si 
publicarea prin Buletin;

g) solutioneaza cererile de inregistrare in registrul comertului a 

actelor modificatoare ale actului constitutiv;
h) dispune rectificarea erorilor materiale din incheierile pronun^ate;
i) constata depunerea declarajiilor pe proprie raspundere cu privire la 

indeplinirea condi^iilor de funcponare a persoanelor fizice §i juridice, care, potrivit 
legii, au obliga^ia sa ceara inmatricularea/inregistrarea in registrul comerpilui §i 
dispune inregistrarea in registrul comerpjlui a datelor din aceste declara^ii, a 

declarajiilor privind modificarea acestora, transmiterea lor, prin mijloace 

electronice, catre autorita^ile competente, precum §i inregistrarea in registrul 
comertului a notificarilor privind suspendarea/interzicerea desfa§urarii activitatii, 
emise de autoritatile publice competente;

j) verifica indeplinirea actelor §i formalitatilor necesare transferului 
sediului unei societati europene sau al unei societati cooperative europene din 

Romania in alt stat membru al Uniunii Europene ori al Spatiului Economic 

European;
k) exercita alte atributii prevazute de lege.

Art.30.- Registratorului ii sunt aplicabile dispozitiile art.94 din Legea 

nr, 161/2003 privind unele masuri pentru asigurarea transparentei in exercitarea 

demnitatilor publice, a functiilor publice §i in mediul de afaceri, prevenirea §i 
sanctionarea coruptiei, cu modificarile §i completarile ulterioare.

Art.31.- (1) Registratorul nu poate solutiona cererile de inregistrare in registrul 
comertului formulate de sot/sotie, rude sau afini pana la gradul IV inclusiv §i nici 
cererile de inregistrare privitoare la o persoana juridica in care ace§tia au calitatea 

de asociati, actionari, membri, administratori, directori, persoane imputemicite, 
cenzori.

A

(2) In cazul in care registratorul sesizat cu cererea de inregistrare se 

afla intr-una din situatiile prev^ute la alin.(l) este obligat sa se abtina §i sa 

in§tiinteze de indata, in scris, conducerea oficiului registrului comeifului, in 

vederea repartiz^ii lucrarii unui alt registrator.
(3) in cazul in care niciun registrator care i§i desfa^oara activitatea la 

nivelul oficiul registrului comertului sesizat cu cererea de inregistrare nu o poate 

solutiona pentru motivul prevazut la alin.(l) sau din alte motive obiective, ONRC -
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asigura solulionarea cererii prin desemnarea unui registrator de la un alt oficiu al 
registrului comer^ului sau din cadrul ONRC.

(4) In situajia prevazuta la alin.(2), copia cererii de inregistrare a 

documentelor anexate acesteia se comunica, prin mijloace electronice, la oficiul 
registrului comeitului unde i§i desfa§oara activitatea registratorul desemnat sa 

solutioneze cererea. incheierea emisa de registrator se comunica, prin mijloace 

electronice, in ziua emiterii, catre oficiul registrului comerjului initial sesizat, care 

urmeaza sa procedeze la eliberarea documentelor pentru solicitant.

Art.32.- Registratorul are obligajia declararii averii ^i intereselor, in condi^iile 

Legii nr. 176/2010 privind integritatea in exercitarea funcliilor §i demnitalilor 

publice, pentru modificarea §i completarea Legii nr. 144/2007 privind infiintarea, 
organizarea §i faictionarea Agen^iei Nationale de Integritate, precum §i pentru 

modificarea §i completarea alter acte normative, cu modificarile §i completarile 

ulterioare.

Art.33.-(1) Registratorii sunt evalua^i anual, pentru verificarea indeplinirii 
criteriilor de competen^a §i performan^ profesionala, prin procedura prevazuta de 

lege.
(2) Evaluarea este realizata de catre directorul oficiului registrului 

comerfului in cadml caruia i§i desfa§oara activitatea registratorul sau, in caz de 

imposibilitate, de inlocuitorul acestuia.
(3) in procesul de evaluare se vor avea in vedere urmatoarele criterii:

a) modul de indeplinire a sarcinilor, indatoririlor §i 
responsabilita|ilor inscrise in fi§apostului;

b) nivelul cuno§tinlelor §i deprinderilor specifice, aptitudini 
personale, raportat la cerin^ele postului;

c) respectarea regulamentului de organizare §i func^ionare, a 

regulamentului intern §i 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 evidentiate in fisa de evaluare se noteaza 

de la 1 la 5, nota exprimand aprecierea indeplinirii criteriului de performanta in 

realizarea obiectivelor individual stabilite, dupa cum urmeaza: nota 1 reprezinta 

nivelul minim, iar nota 5 nivelul maxim.
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^ 4 * •(6) In func^ie de punctajul general ob^inut, registratorului i se acorda 

unul dintre urmatoarele calificative: «foarte bine», «bine», «satisfacator», 
«nesatisfacator».

(7) Ob^inerea calificativului «nesatisfacator» atrage eliberarea din 

funcjie §i trecerea pe o fnnctie corespunzatoare pregatirii profesionale, dupa caz.
(8) Punctajul acordat fiecarui indicator de evaluare, punctajul general, 

constatarile §i concluziile evalu^ii §i calificativul ob^inut se consemneaza in 

formularul de evaluare.
(9) Nu poate realiza evaluarea persoana care este sot sau sotie, ruda 

sau afm pana la gradul al IV-lea inclusiv cu registratorul evaluat; in aceste situatii, 
evaluarea se intocmeste, respectiv se aproba, de catre persoanele desemnate, in 

scris, de directorul general al ONRC.
(10) Registratorul nemultumit de punctajul ob^inut la evaluare poate 

formula contestatie in termen de 15 zile de la data primirii fi§ei 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, 
numiti 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 instan^a judecatoreasca competenta, 
potrivit legii.

Art.34,-IncMcarea de catre registrator! a indatorinlor de serviciu atrage 

raspunderea disciplinary, civila sau penala, dupa caz.

Art,35.-(1) Registratorii raspund disciplinar pentru savar§irea urmatoarelor 

fapte ce constituie abater! disciplinare:
a) intarzierea repetata in efectuarea lucrarilor;
b) neglijen^a repetata in rezolvarea lucrarilor;
c) absence nemotivate de la serviciu;
d) nerespectarea in mod repetat a programului de lucru;
e) nerespectarea secretului profesional sau a confidenpalita^ii

lucrarilor cu acest caracter;
f) reflizul nemotivat de a indeplini atribu(iile de serviciu;
g) incalcarea prevederilor legale referitoare la indatoriri, 

incompatibilita^i, conflicte de interese §i interdic^ii stabilite prin lege;
h) nerespectarea Regulamentului intern, a Regulamentului de 

organizare §i functionare §i a Codului etic al ONRC.
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(2) Sanctiunile disciplinare sunt urmatoarele:
a) avertismentui scris;
b) diminuarea remunerafiei 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 disciplinara a contractului individual de munca.

(3) La individualizarea sanc^iunii disciplinare se va tine seama de 

cauzele §i gravitatea abaterii disciplinare, imprejurarile in care aceasta a fost 
savar§ita, gradul de vinova^ie §i consecintele abaterii, comportarea generala in 

timpul serviciului a registratorului, precum §i de existen^a in antecedentele acestuia 

a altor sanc^iuni disciplinare.
(4) Sanctiunile disciplinare se aplica in termen de 3 luni de la data 

luarii la cunostinta despre savarsirea abaterii disciplinare, dar nu mai tarziu de un 

an de la data savarsirii faptei.

Art.36.-Cercetarea disciplinara in cazul savarsirii 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 generali 
adjuncti ai ONRC, doi directori din cadrul directiilor ONRC.

Art.37.- (1) Registratorul este suspendat din flinctie in urmatoarele situatii:
a) la cererea registratorului, pentru motive intemeiate;
b) cand a fost trimis in judecata pentru savar^irea unei infractiuni

prevazute la art.28 alin.(l) lit.e);
c) c^d fata de acesta s-a dispus arestarea preventive sau arestul

la domiciliu;
d) in cazul in care impotriva registratorului s-a luat masura 

preventive a controlului judiciar ori a controlului judiciar pe cautiune, dace in 

sarcina acestuia a fost stabilite obligatia se nu exercite profesia ori meseria sau alte 

masuri de sigurante/obligatii/mesuri de supraveghere care impiedice exercitarea 

atributiilor profesionale;
e) in cazul-in care a fost condamnat defmitiv .la o pedeapse 

privative de libertate pentru o inffactiune ce nu atrage incetarea raporturilor de 

munce;
f) cand sufere de o boaie psihice, care il impiedice se i§i exercite

functia in mod corespunzetor.
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(2) In perioada suspend^ii din func^ie, registratorul nu beneflciaza de 

drepturile salariale corespunzatoare func^iei de registrator. Aceasta perioada nu 

constituie vechime in munca §i in specialitate juridica.
(3) Pe perioada suspendarii potrivit lit.c), registratorului i se platesc 

drepturile de asigur^i sociale de sanatate, potrivit legii.
A

(4) In perioada suspendarii din functie, registratorului nu ii sunt 
aplicabile dispozi^iile art.30.

(5) Registratorul poate fi suspendat din func^ie ^i in cazul in care 

acesta a fost trimis in judecata pentru savar§irea unei infrac^iuni de serviciu sau in 

legatura cu serviciul ori pentru savar§irea cu inten^ie a unei alte infracliuni, pana la 

ramanerea definitiva a hotararii judecatore§ti urmand sa fie trecut pe o lunc^ie de 

execu^ie, corespunzMoare studiilor.
(6) In cazul in care s-a dispus achitarea, amanarea aplicMi pedepsei 

sau renun^area la aplicarea pedepsei, precum §i in cazul incetarii procesului penal, 
registratorul este repus in toate drepturile anterioare, inclusiv in func^ia depnuta 

anterior §i beneficiaza de compensarea celor de care a fost privat pe perioada 

suspendarii din flinctie.

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

a) demisie;
b) pensionare, potrivit legii;
c) ca urmare a aplicarii sanctiunii desfacerii disciplinare a 

contractului individual de munca;
d) ca urmare a condamnarii definitive pentru savar^irea unei 

infrac^iuni de serviciu sau in legatura cu serviciul ori a savar^irii cu intenlie a unei 
alte infrac^iuni;

e) ca urmare a condamn^ii definitive la pedeapsa complementara
a interzicerii exercitarii func^iei;

f) in alte cazuri prevazute de lege.
(2) In termen de 3 zile de la ramanerea defmitiva a hotararii de 

condamnare a registratorului, instanta de executare comunica ONRC o copie a 

dispozitivului hotararii, in vederea emiterii deciziei de eliberare din flinctie.
(3) Registratorul are obliga^ia de informare a conducerii. ONRC in 

legatura cu stadiul procesului penal.

Art.39.-Dispozipile prezentului capitol se completeaza, in masura 

compatibilita^ii, cu prevederile legisla^iei munch. ^



25

Capitolul IV
Procedura de inregistrare

Secfiunea 1 

Dispozitii generate

Art.40.-inainte de inceperea activitatii economice, profesionistii prevazuti la 

art.4 alin.(l) au obligatia sa solicite inregistrarea in registrul comertului.

Art.41.-(1) ONRC pune la dispozitia solicitantilor pe pagina sa de internet si 
pe portalul de servicii online, pentru formele de societati reglementate de Legea 

nr.31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, formulare-tip de 

acte constitutive ce se utilizeaza in procedura de constitute online.
(2) Sunt disponibile pe pagina de internet si pe portalul de servicii 

online ale ONRC si alte formulare-tip si modele de cereri redactate in limba 

romana, ce se utilizeaza in procedura de constituire online, de inregistrare si de 

autorizare a fiinctionarii/desfasurarii activitatii.
(3) ONRC pune la dispozitia solicitantului si o versiune in limba 

engleza a formularului-tip de act constitutiv, a altor formulare-tip, precum si a 

modelor de documente, cu scop de informare.
(4) Formularul-tip al actului constitutiv se aproba prin ordin al 

ministrului justitiei, la propunerea ONRC.

Art.42.-(1) in cursul exercitarii activitapi sau la incetarea acesteia.
profesioni§tii prevazup la art.4 alin.(l) au obligapa de a solicita inregistrarea 

menpunilor privind actele §i faptele a caror inregistrare este prevazuta de lege, in 

cel mult 15 zile de la data actelor sau producerii faptelor supuse obligapei de 

inregistrare.
(2) inregistrarea mentiunilor se poate face §i la cererea persoanelor 

interesate, in cazurile prevazute de lege, in termen de cel mult 30 de zile de la data
la care au cunoscut actul sau faptul supus inregistrarii.

Art.43.- Pentru operatiunile prevazute la art.40 si la art.42 nu se percep taxe si
tarife.

Art.44.-(1) in scopul inregistrarii hotararilor judecatoresti, in cazurile 

prevazute de lege, instantele comunica copia hotar^ii judecatoresti definitive sau, 
acolo unde legea prevede, executorii, in care sunt consemnate menpunile ce trebuie 

inregistrate in registrul comerfului.
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(2) Hotararile judecatoresti prevazute la alin.(l) vor putea fi transmise 

si in format electronic, in copie, prin sistemul de interconectare a sistemului 
informatic integral al ONRC cu sistemul ECRIS.

Art.45,-(1) Inmatricularea §i mentiunile sunt opozabile ter{ilor de la data 

efectuarii lor in registrul comerjului.
(2) Operatiunile efectuate de persoana fizica sau juridica inainte de a 

16-a zi de la data inregistrarii acestora in registrul comerjului nu sunt opozabile 

terfilor care dovedesc ca au fost in imposibilitate de a lua cuno§tinta despre ele.
A

(3) Incheierile registratorului, precum si hotaranle judecatoresti, acolo 

unde legea prevede, se publica in Buletin.
(4) Persoana care are obliga^ia de a cere o inregistrare nu poate opune 

teifilor actele ori faptele neinregistrate, in afara de cazul in care face dovada ca ele 

erau cunoscute de ace§tia. Tertii sunt intotdeauna in masura sa invoce actele sau 

faptele cu privire la care nu s-a indeplinit publicitatea, in afara de cazul in care 

omisiunea publicita^ii le lipse^te de efecte.
A

(5) In cazul in care exista neconcordanje intre datele inregistrate in 

registrul comer^ului §i cele cuprinse in documentele arhivate in dosarul 
profesionistului inregistrat in registrul comeitului, prevazut la art.8, faja terji 
prevaleaza datele inregistrate in registru.

A t

(6) In cazul documentelor §i informajiilor publicate in Buletin, daca 

exista orice neconcordan^a intre acestea §i datele §i documentele inregistrate in 

registru, acestea din urma prevaleaza fa|a de terfi.

Art,46,-(1) Informatii actualizate privind prevederile legale care 

reglementeaza publicitatea actelor, faptelor §i mentiunilor persoanelor supuse 

obliga^iei de inregistrare in registrul comeifului se publica, de catre ONRC, pe 

pagina sa de internet §i pe portalul de servicii online, precum §i pe portalul 
european e-Justi^ie.

(2) Informatiile necesare pentru publicarea pe portalul european 

E-justi^ie se transmit de catre ONRC, in conformitate cu normele §i cerintele 

tehnice ale portalului.
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Sec^iunea a 2-a
Verificarea disponibilita^ii §i rezervarea firmei

Art.47.- (1) Firmele sunt scrise cu caractere latine.
(2) Nicio mentiune care ar putea induce in eroare asupra naturii sau 

intinderii activita^ii economice desfa§urate sau asupra situa^iei solicitatului nu 

poate fi adaugata firmei.
(3) Firma nu poate fi instrainata separat de fondul de comert la care

este intrebuin^ata.

Art.48.- (1) Orice firma noua trebuie sa se deosebeasca de cele existente.
(2) Cand o firma noua este similara cu alta firma, trebuie sa se adauge 

o mentiune care sa o deosebeasca de aceasta, fie prin desemnarea precisa a 

persoanei, fie prin indicarea felului de comert exercitat sau in orice alt mod.

Art.49.-(1) Se interzice inscrierea unei firme care confine cuvintele: 
„§tiinfific”, „academie”, „academic”, „universitate”, „universitar”, „§coala”, 
„§colar” sau derivatele acestora, precum §i „notar”, „executor”, „avocat”, „consilier 

juridic”, „consultanfa juridica” sau cuvinte care sunt asociate unor profesii care 

implica exercifiul autoritafii publice.
(2) Nu poate fi inscrisa o firma care confine cuvintele „nafionar’, 

„roman”, „institut” sau derivatele acestora ori cuvinte sau sintagme caracteristice 

autoritafilor §i institufiilor publice centrale, daca aceasta este de natura sa creeze 

confuzie cu denumirea unei autoritafi sau institufii publice centrale sau locale.

Art.50.-(1) Registratorul refliza inscrierea unei firme care, neintroducand 

elemente deosebite in raport cu firme deja inregistrate, poate produce confuzie cu 

acestea.
(2) In cazul in care firma confine cuvintele: «nafional», «roman», 

«institut» sau derivatele acestora ori cuvinte sau sintagme caracteristice 

denumirilor autoritafilor §i institufiilor publice centrale §i locale, registratorul 
verifica Registrul de evidenfa a autoritafilor §i institufiilor publice centrale §i 
locale, finut de catre Secretariatul General al Guvemului respinge inregistrarea 

daca firma este de natura sa creeze confuzie cu denumirea unei autoritafi sau 

institufii publice centrale sau locale.
(3) Accesul oficiilor registrului comerfului la Registrul de evidenfa a 

autoritafilor institufiilor publice centrale §i locale este asigurat pe baza de 

protocol de colaborare, incheiat intre ONRC §i Secretariatul General al 
Guvemului.
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Art,51.-(1) Verificarea disponibilitatii firmei se face la solicitarea persoanei 
interesate de catre oficiul registrului comertului, inainte de mtocmirea actelor 

constitutive sau, dupa caz, de modificare a firmei. Verificarea disponibilitatii 
firmei §i rezervarea acesteia se pot face si prin portalul de servicii online.

(2) In vederea rezervarii, firma este supusa operatiunii de verificare a 

indeplinirii conditiilor de disponibilitate si de. specificitate fata de firmele 

inregistrate in registrul comertului sau rezervate, precum si cu privire la alte 

conditii prev^te de lege in privinta firmei.
(3) O firma este disponibila atunci cand nu aparjine altei persoane 

fizice sau juridice inregistrate in registrul comerjului sau nu este rezervata in 

vederea inregistrarii.
(4) O firma are caracter distinctiv atunci cand denumirea nu este 

generica 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 justitiei.
(5) Nu se poate rezerva §i inregistra o firma care este deja rezervata, 

pe durata prevazuta de lege, sau inregistrata in registrul comerfului.
(6) Dovada eliberata dupa efectuarea verificarii si rezerv^ii este 

valabila pentru o perioada de o luna de la data eliber&'ii dovezii.

Art.52.-(1) DreptuI de folosinta exclusiva asupra firmei se dobande§te prin 

inregistrarea in registrul comertului.
(2) Inregistrarea in registrul comeitului a unei firme de catre alte 

persoane decat titularul marcii inregistrate potrivit Legii nr.84/1998 privind 

m^cile §i indica^iile geografice, republicata, atrage raspunderea solicitantului.

Art.53.-(1) Firma unui profesionist persoana fizica ce are obligatia de 

inregistrare in registrul comertului cuprinde numele si prenumele acestuia, precum 

si forma de exercitare a activitatii economice, §i anume persoana fizica autorizata 

ori intreprindere individuals.
A

(2) In cazul in care exista identitate de nume §i prenume cu alta 

persoana fizica autorizata sau intreprindere individuals, intreprindere familialS 

inregistratS in registrul comeifului ori rezervatS in vederea inregistrarii, firma va fi 
completatS cu inijialele prenumelui tatSlui sau al mamei sau cu prenumele intreg al 
acestora, iar, daca §i dupa completare se pSstreazS identitatea, se va adSuga o altS 

menpune care sS identifice mai precis persoana sau felul comerfului sau.
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(3) Firma unei. mtreprinderi familiale cuprinde numele membrului de 

familie la initiativa caruia se infiin^eaza intreprinderea familiala, scris in intregime, 
sau din numele §i ini^iala prenumelui acesteia, la care se adauga menjiunea 

„mtreprindere familiala”, scrisa in intregime.

Art.54.- Firma unei societati in nume colectiv trebuie sa cuprinda numele a cel 
putin unuia dintre asociati, cu men^iunea „societate in nume colectiv”, scrisa in 

intregime.

Art.55.-Firma unei societa^i in comandita simpla trebuie sa cuprinda numele a 

cel pu^in unuia dintre asocia^ii comanditaji, cu mentiunea „societate in comandita”, 
. scrisa in intregime.

Art,56.-Daca numele unei persoane straine de societate figureaza, cu 

consim^amantul sau, in firma unei societafi in nume colectiv ori in comandita 

simpla, aceasta devine raspunzatoare nelimitat §i solidar de toate obligafiile 

societafii. Aceea§i regula este aplicabila §i comanditarului al carui nume figureaza 

in firma unei societafi in comandita.

Art.57.-Fiima unei societati pe actiuni sau in comandita pe actiuni consta 

dintr-o denumire proprie, de natura a o deosebi de firma altor societati, si va fi 
insotita de mentiunea scrisa in intregime „societate pe actiuni” sau „S.A.” ori, dupa 

caz, „societate in comandita pe actiuni.”

Art,58." Firma unei societa^i cu raspundere limitata se compune dintr-o 

denumire proprie, la care se poate adauga numele unuia sau al mai multor asociafi, 
§i va fi insofita de menfiunea scrisa in intregime „societate cu raspundere limitata” 

sau „S.R.L.”

Art.59.-Firma unei microintreprinderi aparfinand intreprinzatorului debutant 
se compune dintr-o denumire proprie insofita de sintagma scrisa in intregime 

«societate cu raspundere limitata - debutant» sau abrevierea «S.R.L.-D,».

Art.60.-Firma unei societafi europene se compune dintr-o denumire proprie 

care va fi precedata sau urmata de abrevierea „S.E.”, conform Regulamentului 
Consiliului (CE) nr.2.157/2001.

Art.61.-Firma regiei autonome, societafii nafionale sau companiei nafionale 

este cea stabilita prin actul de infiinfare a acestora.
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Art,62.-Firma institutului national de cercetare-dezvoltare este cea stabilita 

prin actul de infiin^are a acestuia.

Art.63.- Firma societatii cooperative se compune dintr-o denumire proprie ^i 
este inso^ita de sintagma „societate cooperativa”.

Art.64.- (1) Firma cooperativei de credit se compune dintr-o denumire proprie, 
insotita de sintagma „cooperativa de credit” sau „banca cooperatista”, cu indicarea 

denumirii localita^ii in care are sediul social.
(2) Sintagma aleasa este obligatorie pentru toate cooperativele de 

credit din cadrul aceleia^i re^ele cooperatiste.

Art.65.-Firma casei centrale de credit se compune din denumirea proprie 

mentionata la art.63, insotita de sintagma „casa centrala” sau „banca centrala 

cooperatista”.

Art.66.-Firma cooperativei agricole se compune dintr-o denumire proprie, 
insojita de sintagma „cooperativa agricola”.

Art.67.- Firma unei societaji cooperative europene se compune dintr-o 

denumire proprie, precedata sau urmata de men^iunea „societate cooperativa 

europeana” sau de ini^ialele „S.C.E.”, iar cand membrii societa^ii cooperative 

europene au raspundere limitata, §i de sintagma „cu raspundere limitata”.

Art.68.-Firma grupului de interes economic se compune dintr-o denumire 

proprie, precedata sau urmata de sintagma „grup de interes economic,, sau de 

initialele „G.I.E.”

Art.69.-Firma. grupului european de interes economic se compune dintr-o 

denumire proprie, precedata sau urmata de sintagma „grup european de interes 

economic” sau de ini^ialele „G.E.I.E.”

Art.70.- Firma filialei unei persoane juridice urmeaza regulile prevazute pentru 

forma juridica in care s-a constituit respectiva persoana, la care se poate adauga 

cuvantul „filiala”, potrivit optiunii acestei persoane juridice inregistrate.

Art.71.-(1) Firma sucursalei se compune din firma persoanei juridice care a 

deschis-o, denumirea localitafii unde se afla sediul social al acesteia, urmata de 

cuvantul „sucursala” §i de denumirea localitafii in care are sediul sucursala.



31

(2) In cazul in care aceea§i persoana juridica a deschis mai multe 

sucnrsale in aceea^i localitate, se poate adauga mentiunilor de la alin.(l) un 

indicativ de natura sa le deosebeasca intre ele.

Sec^iunea a 3-a 

Cererea de mregistrare

Art.72.- (1) Cererea de inregistrare in registrul comertului a persoanei fizice 

autorizate §i a intreprinderii individuale cuprinde:
a) numele §i prenumele, codul numeric personal, domiciliul, 

cetatenia, data §i locul na§terii, conform actului de identitate emis in conditiile 

legii, tipul actului de identitate, seria/numarul, emitentul actului de identitate, data 

emiterii §i a expirarii acestuia, regimul matrimonial, dupa caz;
b) firma §i sediul profesional §i, daca este cazul, punctele de

lucru;
c) adresa de e-mail ^i/sau numarul de telefon ce urmeaza sa fie 

utilizate in corespondenfa cu ONRC §i la care urmeaza sa primeasca notificari;
d) obiectul de activitate, cu precizarea domeniului §i a activitafii 

principale §i a activitafilor secundare;
e) data §i semnatura.

(2) Cererea de inregistrare in registrul comertului a unei intreprinderi
familiale cuprinde:

a) numele §i prenumele fiecaruia dintre membri, codul numeric 

personal, domiciliul, cetafenia, data §i locul na^terii, calitatea de membru al 
familiei, starea civila, conform actului de identitate, emis in condijiile legii, tipul 
actului de identitate, seria/numarul, emitentul actului de identitate, data emiterii ^i 
a expirarii acestuia, regimul matrimonial, dupa caz;

b) datele de identificare ale reprezentantului desemnat prin 

acordul de constituire, conform actului de identitate, emis in condi^iile legii, tipul 
actului de identitate, seria/numarul, emitentul actului de identitate, data emiterii §i 
a expirarii acestuia;

c) firma §i sediul profesional sau punctele de lucru;
d) adresa de e-mail §i num^l de telefon ce urmeaza sa fie 

utilizate in corespondenfa cu ONRC §i la care urmeaza sa primeasca notificari;
e) obiectul de activitate, cu precizarea domeniului §i a activitafii 

principale §i a activitafilor secundare;
f) data §1 semnatura.
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(3) Cererea de inregistrare este msotita de mscrisurile prevazute in 

anexa la Ordonanfa de urgen^a a Guvemului nr.44/2008 privind desfa^urarea 

activita^ilor economice de catre persoanele fizice autorizate, intreprinderile 

individuale $i intreprinderile familiale, aprobata, cu modificari §i completari, prin 

Legea nr. 182/2016.

Art.73.“ (1) Cererea de inmatriculare a unei persoane juridice prev^te la art.4 

alin.(l) cuprinde:
a) numele §i prenumele, codul numeric personal, domiciliul, 

ceta^enia, data §i locul na§terii reprezentantului persoanei juridice, conform actului 
de identitate, emis in condi^iile legii, cu aratarea calita^ii acestuia, tipul actului de 

identitate, seria/num^ul, emitentul actului de identitate, data emiterii §i a expirarii 
acestuia, regimul matrimonial, dupa caz;

b) firma, astfel cum aceasta figureaza rezervata in registrul
comerjului;

c) sediul social;
d) adresa de e-mail §i/sau numtol de telefon ce urmeaza sa fie 

utilizate in corespondenta cu ONRC si la care urmeaza sa primeasca notificari, 
precum §i, daca exista, pagina de internet;

e) data, semnatura.
(2) Cererea este msolita de inscrisurile prevazute de legea care 

reglementeaza regimul juridic al fiec^eia dintre persoanele juridice supuse 

obliga^iei de inregistrare.
(3) La cererea de inmatriculare se ata§eaza §i dovada autorizaliilor sau 

avizelor eliberate de autorita^ile competente ca o condi^ie prealabila inmatricularii 
in registrul comeifului, cand emiterea unor astfel de autoriza^ii sau avize este

/V

prev^ta de lege. In cazul in care autorizatiile sau avizele sunt eliberate de 

institutii publice ori de organe de specialitate ale administratiei publice centrale, 
ONRC solicita acestora transmiterea copiilor autorizatiilor sau avizelor in format 
electronic.

(4) in cazul in care fondatorii sunt persoane juridice romane 

inregistrate in registrul comertului, datele privind reprezentanpi legal! §i puterea de 

reprezentare a acestora, precum §i privind starea persoanei juridice sunt obpnute 

din registrul comeifului, iar in cazul fondatorilor societaji cu sediul in alte state 

membre ale Uniunii Europene, prin sistemul de interconectare a registrelor 

comeifului.
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Art.74.-(1) Cererea de inregistrare a sucursalei unei persoane juridice 

cuprinde:
a) firma sucursalei, astfel cum aceasta figureaza rezervata in

registrul comertului;
b) sediul sucursalei;
c) adresa de e-mail §i numarul de telefon ce urmeaza sa fie 

utilizate in corespondenta cu ONRC §i la care urmeaza sa primeasca notificari;
d) numele §i prenumele, locul §i data na§terii, codul numeric 

personal, domiciliul §i ceta^enia reprezentan^ilor persoanei juridice care deschide 

sucursala, precum §i a celor care se ocupa nemijlocit de activitatea sucursalei, cu 

precizarea daca puterile ce li s-au conferit urmeaza a fi exercitate impreuna sau 

separat, conform actului de infiin^are, tipul actului de identitate, seria/numarul, 
emitentul actului de identitate, data emiterii §i a expirMi acestuia;

e) registrul comerjului in care este inregistrata persoana juridica 

ce deschide sucursala §i numtol de inmatriculare;
f) data §i semnatura.

(2) La cererea de inregistrare se anexeaza:
a) dovada sediului sucursalei;
b) hotar^ea adunarii generale/decizia consiliului de 

administra^ie, respectiv a directoratului, prin care a fost infiintata sucursala, care va 

contine si obiectul de activitate al sucursalei, precum si numirea, incetarea functiei 
si identitatea persoanelor care se ocupa nemijlocit de activitatea sucursaJei;

c) declaratia pe proprie raspundere privind indeplinirea
conditiilor legale de flinctionare;

d) actele de identitate ale reprezentantilor 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 ob^in de ONRC 

de la ANAF, sau, in cazul in care acesta este cetacean strain, declaratia pe propria 

raspundere din care sa rezulte ca nu a savar^it fapte si nu s-a aflat in situatii de 

natura celor care se inscriu in evidenta cazierului fiscal, precum si ca nu este 

inregistrat fiscal in Romania;
f) declaratia pe propria raspundere a reprezentantului persoanei 

juridice care se ocupa nemijlocit de activitatile sucursalei din care sa rezulte ca 

indepline^te conditiile legale pentru detinerea acestei calitati;
g) in situafiile speciale, prevazute de lege, dovada 

autorizatiilor/avizelor eliberate de autoritatile competente ca o conditie prealabila 

inregistrarii in registrul comertului, cand emiterea unor astfel de autorizatii/avize 

este prevazuta de lege.
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(3) Oficiul registmlui comerjului de la sediul sucursalei transmite 

oficiului registmlui comerjului de la sediul principal al profesionistului un extras 

de pe inregistrarea efectuata, pentm a fi men^ionata in registml comerjului 
respectiv.

(4) Persoanele juridice romane care deschid sucursale in strainatate au 

obligatia men^ion^ii acestora la oficiul registmlui comerpilui din Romania, dupa 

inregistrarea lor in statele respective. In cazul in care sucursala se deschide intr-un 

stat membm al Uniunii Europene, men^ionarea se face din oficiu, imediat dupa 

primirea notificarii inregistrarii de la registml statului membm. Confirmarea 

primirii notificarii se transmite registrului comerpilui din statul membm de catre 

ONRC.

Art.75.-(1) Cererea de inregistrare a sucursalelor persoanelor juridice straine 

cuprinde:
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 in registml comertului;
b) registml in care este inmatriculata persoana juridica din 

strainatate, numaml de inregistrare §i, dupa caz, EUID;
c) sediul sucursalei;
d) adresa de e-mail §i/sau numaml de telefon ce urmeaza sa fie 

utilizate in corespondenfa cu ONRC §i la care urmeaza sa primeasca notificari;
e) numele si prenumele si calitatea reprezentantilor persoanei 

juridice din strainatate si ale celor care se ocupa nemijiocit de activitatea 

sucursalei, cu precizarea daca puterile ce li s-au conferit urmeaza a fi exercitate 

impreuna sau separat, conform actului constitutiv, tipul actului de identitate, 
seria/num^l, emitentului actului de identitate, data emiterii si a expirarii acestuia;

f) in cazul sucursalelor persoanelor juridice din state care nu sunt 
state membre ale Uniunii Europene sau state participante la Spafiul Economic 

European, se va menfiona ^i legea nafionala aplicabila persoanei juridice;
g) data §i semnatura.

(2) La cererea de inregistrare se anexeaza inscrisurile prevazute la 

art.74 alin.(2), precum §i, in cazul sucursalelor persoanelor juridice din state care 

nu sunt membre ale Uniunii Europene sau state participante la Spa^iul Economic 

European, urmatoarele:
a) actul constitutiv §i statutul persoanei juridice din strainatate, 

daca sunt confinute in documente separate, impreuna cu toate modific^ile acestor 

documente, sau actul constitutiv actualizat, in traducere in limba romana, realizata 

de un traducator autorizat;
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b) documente care sa ateste sediul social al persoanei juridice din 

strainatate, obiectul de activitate al acesteia §i, cel pu^in anual, valoarea capitalului 
subscris, daca aceste informatii nu sunt incluse in documentele prevazute la lit.a);

c) un certificat care sa ateste existen^a societatii, emis de 

registrul in care este inmatriculata persoana juridica din straintote, insotit de 

traducerea in limba romana, legalizata, efectuata de un traducator autorizat.
(3) ONRC transmite, prin intermediul sistemului de interconectare a 

registrelor comeitului, registrului comer{ului de la sediul persoanei juridice din 

strainatate un extras privind inregistrarea sucursalei.
(4) In cazul sucursalelor deschise de persoane juridice care nu sunt 

guvemate de legea unui stat membru al Uniunii Europene sau al Spatiului 
Economic European se depun la registrul comertului de la sediul sucursalei 
situatiile fmanciare anuale ale operatorului economic, asa cum sunt acestea 

intocmite, auditate si publicate in conformitate cu legea din Romania sau, dupa 

caz, cu legea care guvemeaza persoana juridica din strainatate daca aceasta 

prevede reguli contabile echivalente celor aflate in vigoare in Uniunea Europeana.
(5) Publicitatea situapilor fmanciare anuale ale persoanelor juridice cu 

sediul intr-un stat membru al Uniunii Europene care deschid sucursale in Romania 

este indeplinita prin efectuarea publicitatii acestora in acel stat membru.

Art.76.-(1) Documentele depuse in sustinerea cererilor de inregistrare se 

redacteaza in limba romana.
(2) Solicitantii inregistr^ii sau persoanele inregistrate in registrul 

comerfului pot depune documentele in sus^inerea cererilor de inregistrare redactate 

intr-una din limbile oficiale ale statelor membre ale Uniunii Europene sau ale 

Spa^iului Economic European ai caror ceta^eni sunt inso^ite de traduceri in limba 

rom^a, realizate de un traducator autorizat.
(3) La cerere, se poate asigura si publicitatea inscrisurilor traduse 

intr-una dintre limbile oficiale ale statelor membre ale Uniunii Europene, 
documentele fund depuse in traducere realizata de un traducator autorizat.

(4) inscrisurile traduse intr-o limba straina se vor redacta fie pe doua 

coloane, cuprinz^d in prima coloana textul in limba romana, iar in cea de-a doua, 
textul in limba straina, fie in mod succesiv, mai intai textul in limba romana, 
continuandu-se cu textul in limba straina.

(5) In caz de neconcordan^a intre actele §i informa^iile publicate in 

limba romana §i traducerea publicata voluntar, aceasta din urma nu este opozabila 

teifilor; cu toate acestea, ter^ii se pot prevala de traducerea publicata voluntar, cu 

excepjia cazului in care societatea dovede^te ca ei au avut cuno§tin^a de versiunea 

care facea obiectul publicitatii obligatorii.
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(6) Oficiile registrului comerfului asigura accesul la copiile actelor 

prevazute la alin.(3) in acelea^i conditii ca §i la actele in limba romana.

Art.77.-(1) Inscrisurile depuse in sus^inerea cererii de inregistrare care fac 

parte din categoria actelor oficiale se prezinta la oficiul registrului comertului 
astfel:

a) in forma originala - pentru statele cu care Romania a incheiat 
conven^ii ce includ dispozi^ii referitoare la inlaturarea cerin^ei supralegalizarii §i a 

oric^ei altei formalitaji similare;
b) in forma originala - pentru statele in privin^a actelor carora 

reglementarile Uniunii Europene le prevad aceasta forma;
c) in forma originala con^inand apostila - pentru statele par{i ale 

Conventiei cu privire la suprimarea cerin^ei supralegalizarii actelor oficiale straine, 
adoptata la Haga la 5 octombrie 1961, la care Romania a aderat prin Ordonan^a 

Guvemului nr.66/1999, aprobata prin Legea nr.52/2000, cu modificarile ulterioare, 
cu exceplia statelor prevazute la lit.a) §i b);

d) in forma originala, continand dovada' supralegalizarii - pentru 

statele care nu se incadreaza in niciuna dintre situa^iile de mai sus.
A

(2) Inscrisurile prevazute la alin.(l) trebuie sa fie insojite 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 electronica calificata.

Art.78.- Lipsa unui element obligatoriu al cererii de inregistrare sau a unuia 

dintre inscrisurile.. obligatorii in susjinerea acestora atrage respingerea cererii de 

inregistrare.

Art.79.- (1) Formatul cererii de inregistrare in registrul comerfului se stabile§te 

prin ordin al ministrului justi^iei, la propunerea ONRC.
(2) Formatul, elementele de siguran^a §i structura certificatului de 

inregistrare, in forma letrica electronica, se stabilesc prin ordin al ministrului 
justi^iei, la propunerea ONRC.

(3) Formatul cererii de inregistrare fiscala se stabile^te prin ordin 

comun al pre^edintelui Agen^iei Najionale de Administrare Fiscala si al ministrului 
justitiei, urmand a fi inclus in cererea de inregistrare in registrul comerjului.
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Secfimea a 4-a 

Semnarea cererii

Art.80.-(1) Cererea de inmatriculare in registml comertului a unei persoane 

juridice se semneaza de reprezentantul legal al acesteia sau de imputemicitul 
acestuia cu procura speciala sau generala autentica sau de avocat, in baza unei 
imputemiciri avocatiale, ori de catre oricare asocial, actionar sau membru.

(2) Cererea de inregistrare a sucursalei unei persoane juridice cu 

sediul in Romania sau in strainatate se semneaza de reprezentantul persoanei 
juridice care se ocupa nemijlocit de activitatile sucursalei, personal sau prin 

imputemicit cu procura speciala/generala autentica sau de avocat, cu imputemicire 

avocatiala.

Art.81.-(1) Cererea de inregistrare a persoanei fizice autorizate §i a 

intreprinderii individuale se semneaza de persoana fizica care solicita inregistrarea 

ca persoana fizica autorizata, respectiv de titularul intreprinderii individuale, 
personal sau prin imputemicit cu procura speciala/generala §i autentica sau de 

avocat, cu imputemicire avocajiala.
(2) Cererea de inregistrare a intreprinderii familiale se semneaza de 

reprezentantul desemnat prin acordul de constituire sau de imputemicitul acestuia, 
cu procura special^generala §i autentica sau de avocat, cu imputemicire 

avoca^iala.

Art.82.-(1) Cererea de inregistrare de men^iuni in registrul comer^ului sau, 
dupa caz, alte cereri se semneaza in cazul persoanei juridice de reprezentantul legal 
al acesteia sau de imputemicitul acestuia cu procura speciala/generala autentica sau 

de avocat, cu imputemicire avocajiala.
(2) In cazul persoanei fizice autorizate, intreprinderii individuale §i 

intreprinderii familiale, cererea de inregistrare de mentiuni sau, dupa caz, alte 

cereri, se semneaza de persoana fizica care solicita inregistrarea ca persoana fizica 

autorizata, de titularul intreprinderii individuale, respectiv de reprezentantul 
desemnat prin acordul de constituire sau imputemicitul acestora.

(3) Cererea de inregistrare de men^iuni sau, dupa caz, alte cereri 
privind o sucursala a unei persoane juridice cu sediul in Romania sau in strainatate 

se semneaza de reprezentantul persoanei juridice care se ocupa nemijlocit de 

activita^ile sucursalei, personal sau prin imputemicit cu procura speciala/generala 

autentica sau de avocat, cu imputemicire avoca^iala.
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Art.83.-(1) Cererea de mregistrare se semneaza olograf sau cu semnatura 

electronica calificata.
(2) Actul constitutive inclusiv formularul-tip de act constitutiv, se 

semneaza olograf sau cu semnatura electronica calificata de catre to^i fondatorii 
sau de catre reprezentan^ii conven^ionali ai acestora.

Art.84.- Pentru mregistrarea in registrul comertului prin mijloace electronice se 

utilizeaza, ca mijloc de identificare electronica, semnatura electronica calificata 

emisa in cadrul unui sistem de identificare electronica inclus in lista publicata de 

Comisia Europeana, in conformitate cu articolul 9 din Regulamentul (UE) 

nr.910/2014.

Sectiunea a 5-a
Depunerea cererii de mregistrare §i a altar tipuri de cereri

Art.85.-(1) Cererea de inregistrare sau, dupa caz, alt tip de cerere, insotita de 

documentele necesare inregistrarii, se depune la ghiseu sau prin transmitere prin 

servicii de post^curierat sau prin mijloace electronice la oficiul registrului 
comeitului in a carui raza teritoriala este situat sediul/sediul social/profesional al
acestora de catre persoanele mentionate la art.80-82, personal sau prin 

imputemicit.
A

(2) In cazul in care inscrisurile care se depun in sustinerea cererilor de 

inregistrare, inclusiv actul constitutiv, sunt intocmite, de catre notari publici sau 

avocap, ace§tia pot transmite oficiilor registrului comerfului prin mijloace 

electronice, la solicitarea profesionistului, cererile de inregistrare §i inscrisurile 

care o insofesc, cu semnatura electronica calificata, ace§tia atestand identitatea 

solicitantului inregistrarii.
(3) La transmiterea prin mijloace electronice, documentele necesare 

inregistrarii se depun, potrivit legii, in format electronic, semnate cu semnatura 

electronica calificata, sau, dupa caz, in copie certificata de parte prin semnatura 

electronica calificata.
(4) Declaratiile pe proprie raspundere care se depun, potrivit legii, in 

sus^inerea cererii de inregistrare pot avea forma de inscris sub semnMura privata si 
pot fi depuse la oficiul registrului comertului sau transmise prin servicii de posta, 
curierat sau prin mijloace electronice, cu semnatura electronica calificata.

(5) Oficiul registrului comerfului va inscrie in registrul comerfului 
toate datele din cerere, precum ^i codul unic de inregistrare, §i datele care, potrivit 
legii, se inregistreaza in registrul comeifului.
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Art.86.-(1) Cererea de mregistrare, precum documentele in sus^inerea 

acesteia se depun la oricare dintre oficiile registrului comertului.
(2) Daca o persoana juridica cu sediul social in strainatate infiin^eaza 

mai multe sucursale in {ara, documentele prevazute la art.74 alin.(2) la art.75 

alin.(2) se depun numai la una dintre sucursale, la alegerea societa^ii, la oficiul 
registrului comerfului in care sunt inregistrate celelalte sucursale precizandu-se 

care este registrul prin care se asigura formalitatile de publicitate.

dupa caz, reprezentan^iiinregistr^ii
legali/imputemicijii acestora, raspund, potrivit legii, pentru legalitatea, 
autenticitatea, exactitatea datelor cuprinse in cererile de inregistrare §i in 

documentele depuse de ace§tia in sustinere.

Art.87.- Solicitan^ii

Art.88.- Cererea de inregistrare in registrul comerjului se depune, daca legea 

nu prevede altfel, in termen de 15 zile de la data incheierii 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 reprezentantul intreprinderii 
familiale nu formuleaza cererea in termen de 15 zile de la incheierea acordului de 

constituire.

Secfiunea a 6-a
Acte §ifapte care se inregistreaza in registrul comerfului

Art.89.-Datele care se inregistreaza in registrul comertului la inregistrarea 

persoanei fizice autorizate, a intreprinderii individuale §i a intreprinderii familiale 

sunt cele cuprinse in cererea de inregistrare, precum §i urmatoarele:
a) daca este cazul, numele §i prenumele, codul numeric personal, 

domiciliul, ceta{enia, data §1 locul na§terii ale so{iei/sotului titularului intreprinderii 
individuale/persoanei fizice autorizate care participa in mod obi§nuit la activitatea 

intreprinderii individuale/persoanei fizice autorizate;
b) numarul de ordine in registrul comertului, codul unic de

inregistrare §i EUID;
c) datele din declaratia-tip pe proprie raspundere cu privire la 

indeplinirea condi^ilor de functionare/desfasurare a activitatii;
d) numarul §i data incheierii registratorului sau, dupa caz, a hotar^i 

judecatore§ti in baza careia s-a efectuat inregistrarea.
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Art.90.-La inmatricularea societatilor se inregistreaza in registrul comertului 
datele cuprinse in cererea de inmatriculare, precum si datele din actul constitutiv, 
potrivit art.7, cu exceptia lit.i), si potrivit art.8, cu exceptia lit.p) din Legea 

' nr.31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si datele 

privind starea firmei, numarul si data incheierii registratorului, datele din declaratia 

pe proprie raspundere cu privire la indeplinirea condi^iilor de 

func{ionare/desfa§urare a activitatii, numarul de ordine in registrul comertului, 
EUID si codul unic de inregistrare, 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.

Art.91.-Datele care se inregistreaza in registrul comerfului la inmatricularea 

companiilor na^ionale §i a societa^ilor na^ionale sunt cele prevazute la art.90, 
precum §i in actul de infiintare.

Art.92.-Pentru societa'^ile europene cu sediul in Romania se inscriu datele 

prevazute la art.90, datele referitoare la subscrierea/v^sarea capitalului minim 

prevazut de Regulamentul Consiliului (CE) nr.2.157/2001 privind statutul 
societatii europene (SE), datele care atesta indeplinirea conditiilor caracterului 
european, precum ^i, daca este cazul, datele privind transferul sediului din/in alt 
stat membru al Uniunii Europene.

Art.93.- La inmatricularea gmpurilor de interes economic se inregistreaza in 

registrul comertului, datele obligatorii cuprinse in cererea de inmatriculare, cele 

din actul constitutiv potrivit art.122 alin.(l) din Legea nr.161/2003, cu modificarile 

si comple&ile ulterioare, datele privind starea firmei, numarul si data incheierii 
registratorului, datele din declaratia pe proprie raspundere privind indeplinirea 

conditiilor legale de functionare, numarul de ordine in registrul comertului, EUID 

si codul unic de inregistrare.

Art.94.-Pentru grupurile europene de interes economic cu sediul in Romania 

se inregistreaza in registrul comertului, datele prev^te la art.90, datele care atesta 

indeplinirea conditiilor caracterului european, precum §i datele privind transferul 
sediului din/in alt stat, daca este cazul.

Art.95.-Pentru societatile cooperative se inregistreaza in registrul comerUilui 
datele din cererea de inmatriculare, datele prevazute la art. 16, cu exceptia lit.k), I), 
m), o) si p) din Legea nr. 1/2005 privind organizarea §i functionarea cooperatiei,
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republicata, cu modificarile ulterioare, datele privind starea firmei, numarul si data 

incheierii registratorului, datele din declaratia pe proprie raspundere privind 

mdeplinirea conditiilor legale de functionare, numaml de ordine in registrul 
comertului, EUID si codul unic de inregistrare.

Art.96.- Pentru cooperativele agricole se inregistreaza in registrul comertului 
datele din cererea de inmatriculare, datele prev^te la art.l 1 alin.(2), lit.a), b) si d) 

din Legea cooperatiei agricole nr.566/2004, cu modificarile §i completarile 

ulterioare, datele privind starea firmei, numtol si data incheierii registratorului, 
datele din declaratia pe proprie raspundere privind indeplinirea conditiilor legale 

de functionare, numarul de ordine in registrul comertului, EUID si codul unic de 

inregistrare.

Art.97.- Pentru organizatiile cooperatiste se inregistreaza in registrul 
comertului datele obligatorii cuprinse in cererea de inmatriculare §i in actul 
constitutiv, potrivit art.351 din Ordonanta de urgenta a Guvemului nr.99/2006 

privind institutiile de credit si adecvarea capitalului, aprobata cu modified si 
completari prin Legea nr.227/2007, cu modificarile si completarile ulterioare, 
datele privind starea, numarul si data incheierii registratorului, datele din declaratia 

pe proprie raspundere privind indeplinirea conditiilor legale de functionare, 
numarul de ordine in registrul comertului, EUID si codul unic de inregistrare.

Art.98.“ Pentru societatile cooperative europene cu sediul in Romania se 

inscriu §i datele referitoare la subscrierea/varsarea capitalului minim prevazut de 

Regulamentul (CE) nr. 1.43 5/2003 al Consiliului din 22 iulie 2003 privind statutul 
societa^ii cooperative europene (SCE), datele care atesta indeplinirea condifiilor 

caracterului european, datele privind starea, numarul si data incheierii 
registratorului, datele din declaratia pe proprie raspundere privind indeplinirea 

conditiilor legale de functionare, numarul de ordine in registrul comertului, EUID 

si codul unic de inregistrare, precum §i datele privind transferul sediului din/in alt 
stat membru al Uniunii Europene.

Art.99.- Datele care se inregistreaza in registrul comerpalui in cazul 
sucursalelor persoanelor juridice cu sediul in Romania sunt datele din cererea de 

inregistrare, precum §i urmatoarele:
a) hot^area adunarii generale/decizia consiliului de administrate, 

respectiv a directoratului, prin care a fost infiintata sucursala;



42

b) datele privind starea persoanei juridice, numarul si data incheierii 
registratorului, datele din declaratia pe proprie raspundere privind indeplinirea 

conditiilor legale de functionare sau de desfa§urare a activitajii, numarul de ordine 

in registrul comertului, EUID si codul unic de inregistrare.

Art.lOO.- Pentru instituted na^ionale de cercetare-dezvoltare care desfasoara si 
activitati economice, inclusiv cele din domeniul agriculturii, se inscriu in registrul 
comertului urmatoarele date:

a) actul de infiin|are;
b) firma;
c) sediul social;
d) valoarea patrimoniului la infiintare;
e) obiectul de activitate, cu precizarea domeniului §i a activitatii 

principale, precum §i obiectele de activitate autorizate;
f) organele de conducere §i actul de numire al acestora, numele §i 

prenumele, locul §i data na§terii, codul numeric personal, domiciliul §i cetadnia 

reprezentantului persoana fizic^ conform actului de identitate, emis in condi^iile 

legii, tipul actului de identitate, seria/numarul, emitentul actului de identitate, data 

emiterii §i a expirarii acestuia;
g) subunita^i cu sau &a personalitate juridica;
h) datele privind starea, num^l si data incheierii registratorului, 

datele din declaratia pe proprie raspundere privind indeplinirea conditiilor legale 

de functionare, numarul de ordine in registrul comertului, EUID si codul unic de 

inregistrare;
i) alte menfiuni prevazute de lege.

Art.lOl.-(1) Datele care se inregistreaza in registrul comertului in cazul 
sucursalelor persoanelor juridice cu sediul in strainatate sunt datele din cererea de 

inregistrare, prevazute la art.75 alin.(l), §i cele prevazute la art.75 alin.(4), precum 

si urmatoarele:
a) hotararea adunarii generale sau decizia consiliului de 

administrafie, respectiv a directoratului, prin care a fost infiinfata sucursala;
b) datele privind starea persoanei juridice, numarul si data 

incheierii registratorului, datele din declaratia pe proprie raspundere privind 

indeplinirea conditiilor legale de functionare sau de desfa§urare a activitafii, 
numarul de ordine in registrul comertului, EUID si codul unic de inregistrare.
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(2) In registrul comerfului se inregistreaza mentiuni referitoare la;
a) deschiderea si incetarea unei proceduri judiciare sau 

extrajudiciare de insolventa asupra persoanei juridice;
b) procedura de concordat preventiv la care este supusa persoana 

juridica sau orice alte proceduri similare;
c) dizolvarea, lichidarea, finalizarea lichidarii §i radierea

persoanei juridice;
d) numele §i puterile lichidatorilor;
e) inchiderea sucursalei §i radierea acesteia din registrul

comertului;
f) depunerea situatiilor fmanciare anuale ale persoanei juridice, 

care vor fi supuse acelorasi formalitati de publicitate prevazute pentru situatiile 

fmanciare ale societatilor persoane juridice romane cu excepjia societa^ii dintr-un 

stat membru al Uniunii Europene, in cazul careia publicitatea situajiilor fmanciare 

este efectuata in acel stat membru.
(3) Dupa efectuarea mentiunii prevazute la alin.(2) lit.e) de catre 

oficiul registrului comertului de la sediul sucursalei, ONRC notifica, prin 

intermediul sistemului de interconectare a registrelor, registrul statului membru in 

care este inregistrata persoana juridica cu privire la inchiderea sucursalei din 

RomMa §i la radierea sa din registru.

Art.102.-(1) ONRC primeste, prin sistemul de interconectare a registrelor 

comertului, o notificare cuprinzand informatii cu privire la mentiunile prev^ute la 

art. 101 alin.(2) lit.a), c) §i f), precum §i la modificari ale urmatoarelor date 

privitoare la persoana juridica: denumire, sediu social, numar de inregistrare, forma 

juridica, reprezentan^i legali, in vederea inregistrarii din oficiu a acestora, in 

registrul comertului.
(2) ONRC confirma, prin sistemul de interconectare, primirea 

notificarii potrivit alin.(l), pe care o transmite, de indata, oficiului registrului 
comertului in care este inregistrata sucursala care actualizeaza datele din registrul 
comertului.

(3) In cazul in care persoana juridica din statul membru al Uniunii 
Europene a fost radiata din registru, oficiul registrului comeifului in care este 

inregistrata sucursala o radiaza, din oficiu indata ce a primit, prin ONRC, 
notificarea cuprinzand informatiile ^i documentele corespunzatoare, potrivit 
prevederilor alin.(l).
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(4) Prevederile alm.(3) nu se aplica sucursalelor persoanelor juridice 

din statul membru al Uniunii Europene care au fost radiate din registm ca o 

consecinja a modificarii formei juridice, a fiiziunii sau diviz^ii persoanei juridice 

ori a unei transformari transfrontaliere a acesteia.
(5) In cazul inchiderii sucursalei deschise intr-un stat membru de o 

persoana juridica romana, ONRC confirma, prin intermediul sistemului de 

interconectare, primirea notificarii de la registrul comertului in care este 

inregistrata sucursala, si o transmite oficiului registrului comertului de la sediul 
sucursalei pentru efectuarea, de indata, a mentiunii corespunzatoare.

Art. 103.-ONRC notifica, de indata, 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 inregistrata o modificare cu privire la 

oricare dintre urmatoarele elemente referitoare la persoana juridica:
a) firma;
b) sediu social;
c) numar de ordine in registrul comertului si EUID;
d) forma juridica;
e) reprezentantii persoanei juridice;
f) depunerea situatiilor financiare anuale;
g) deschiderea si incetarea unei proceduri de insolventa impotriva

persoanei juridice;
h) deschiderea §i inchiderea 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 insolvenlei 
§i de insolventa, cu modificarile §i completarile ulterioare;

i) dizolvarea, lichidarea persoanei juridice, finalizarea lichidarii §i 
radierea persoanei juridice.

Art.104.- (1) in registrul comertului se vor inregistra mentiuni referitoare la:
a) modificari ale actelor, faptelor si datelor inregistrate in

registrul comertului;
b) schimbarea sediului sucursalelor persoanelor juridice;
c) 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 m registrul comertului privind fondul de 

comert;
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d) hotararea de divor} pronun^ata m cursul exercitarii activita^ii 
economice, in cazul in care unul dintre so^i define calitatea de 

asociat/acfionar/membru/membru cooperator/persoana fizica autorizata/titular al 
intreprinderii individuale/reprezentant sau membru al intreprinderii familiale, 
modificarea starii civile a acestora, a regimului matrimonial, precum §i inscrisuri 
prin care se realizeaza partajul bunurilor pentru persoanele care de^in calitajile mai 
sus enumerate;

e) patrimoniul de afecta^iune pentru membrii unei intreprinderi 
familiale, pentru persoana fizica autorizata §i pentru titularul intreprinderii 
individuale;

f) deschiderea ^i inchiderea unei proceduri de concordat 
preventiv, confirmarea unui acord de restructurare preventiva, potrivit Legii 
nr.85/2014, cu modificarile si comple&ile ulterioare;

g) deschiderea procedurii insolventei, inclusiv transfrontaliere, 
reorganizarea judiciara, intrarea in faliment, in baza hotararilor judecatore§ti sau a 

notificarilor efectuate potrivit Legii nr.85/2014, cu modific^ile §i complet^ile 

ulterioare, sau a legilor speciale in domeniul insolven^ei, precum §i altor men^iuni 
privind derularea procedurii insolvenlei, potrivit legii;

h) punerea sub interdictie a persoanei inregistrate ca persoana 

fizica autorizata, a titularului intreprinderii individuale ori a membrilor 

intreprinderii familiale, de instituire a curatelei asupra acestora, precum 5! cu 

privire la ridicarea acestor masuri;
i) interdictia, stabilita ca pedeapsa complementara, prin hotarare 

judecatoreasca definitiva, de a desfa§ura activitatea de care s-a folosit pentru 

savar§irea infractiunii, de a exercita profesia sau meseria, in cazul persoanei care 

este inregistrata ca persoana fizica autorizata, titular al intreprinderii individuale, 
membru al intreprinderii familiale, respectiv in cazul persoanelor ce au calitatea de 

fondator, asociat/ac^ionar, membru al unei persoane juridice, administrator, 
membru al consiliului de administra^ie, director, membru al directoratului, cenzor, 
auditor, in cazurile prevazute de lege;

j) condamnarea definitiva a persoanei juridice;
k) alte masuri dispuse potrivit Legii nr.286/2009 privind Codul 

penal, cu modificarile si completarile ulterioare si Legii nr. 13 5/2010 privind Codul 
de procedura penala, cu modificarile si completarile ulterioare;

l) alte masuri in legatura cu inregistrarile efectuate in registrul 
comertului, dispuse de instan^ele judecatore§ti, inclusiv prin acte procedurale care 

redau dispozitivul unei hotarari judecatore§ti, sau de celelalte organe judiciare, cu 

modificarea corespunzatoare a datelor inregistrate in registrul comerfului;
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m) acte emise de institu^ii §i autoritati publice in exercitarea 

atributiilor lor, stabilite prin lege, §i care au legatura cu datele inregistrate din 

registml comertului;
n) infiin^area sechestrului asigurator, popririi, a alter masuri

asiguratorii;
o) renun^area la mandat a administratorilor, persoanelor

imputemicite, cenzori, dupa caz;
p) orice alte modificari privind actele, faptele si datele 

inregistrate in registrul comertului.
(2) Administratorul, directorul, persoana imputemicita, cenzorul, 

auditorul, dupa caz, au obliga^ia de a solicita §i inregistrarea in registrul comerfului 
a hotar^ilor judecatore§ti sau a altor acte prin care se dispune incetarea efectelor 

unor masuri inregistrate.

Art.105.- (1) Instanjele judecatore§ti sunt obligate sa trimita oficiului registrului 
comerpilui, in termen de 15 zile de la data cand au ramas definitive, copii de pe 

hotararile ce se refera la acte, fapte §i men^iuni a c^or inregistrare in registrul 
comeifului o dispun, conform legii.

(2) In hotarare, instan^a judecatoreasca dispune §i efectuarea 

inregistrarii corespunzatoare in registrul comer{ului, precum §i, daca este necesar 

pentru efectuarea inregistr^i in registrul comeifului, depunerea, de catre 

profesionist sau persoana interesata, a altor inscrisuri necesare efectuarii 
inregistrmi in registrul comerpilui a mentiunii respective.

Sec^iunea a 7-a
Procedura in fa^a registratorului

Art.l06.-(1) Cererea de inregistrare in registrul comertului se solutioneaza de 

catre registrator, pe baza de inscrisuri, in termen de o zi lucratoare de la 

inregistrarea cererii.
(2) Prin exceptie de la alin.(l), 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. Prezenta fizica nu este 

necesara in cazul in care cererea de inregistrare si inscrisurile depuse in sustinerea 

acesteia, inclusiv actul constitutiv, sunt intocmite de notari public! sau avocati.
A

(3) In cadrul procedurii de constituire online, in cazul in care, in mod 

exceptional, registratorul solicita prezen^a fizica in temeiul alin.(2), toate celelalte 

etape ale procedurii vor fi realizate in intregime online.
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(4) Daca este necesara obtinerea de informatii si/sau documente prin 

sistemul de interconectare a registrelor comertului din statele membre, registratorul 
poate acorda termen pentru solu^ionarea cererii de inregistrare.

(5) La solicitarea partii sau a reprezentantului acesteia, se organizeaza
audienta publica.

(6) In situatia m care solutionarea cererii a fost am^ata, iar
solicitantul depune cerere de preschimbare a termenului de solutionare, aceasta se 

inregistreaza, iar solicitantul primeste termen de solutionare a cererii de 

inregistrare de o 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 solicitantul modifica inscrisurile depuse in sustinerea cererii 

de inregistrare, inscrisurile depuse initial nu vor mai fi luate in considerare la 

solufionarea cererii.

Art.l07.-(1) Daca cererea de inregistrare §i documentele depuse in sus^inerea 

acesteia sau formularul-tip de act constitutiv, dupa caz, sunt incomplete sau nu 

corespund cerin^elor legale pentru infiin^area, constituirea, organizarea 

funcjionarea profesionistilor care au obligajia inregistrarii ori daca registratorul 
apreciaza ca sunt necesare si alte informatii sau documente pentru solutionarea 

cererii, acesta acorda, prin incheiere, un termen de remediere sau de completare de 

cel mult 15 zile calendaristice.
(2) Termenul §i motivele amanarii se afi§eaza pe portalul de servicii al 

ONRC, putand fi consultate §i prin intermediul sta{iilor de lucru amenajate la 

sediul oficiilor registrului comerjului.
(3) Termenul de solufionare a cererii de inregistrare §i termenul de 

eliberare a documentelor prev^ute de lege se modifica in mod corespunzator.
A

(4) In cazul in care solicitantul remediaz^completeaza cererea de 

inregistrare anterior expirarii termenului stabilit de registrator §i solicita 

preschimbarea termenului de solufionare, cererea de inregistrare este solu^ionata in 

ziua urmatoare zilei remedierii/completarii.
(5) Daca in termenul prevazut la alin.(l), solicitantul nu i§i 

indepline§te obligajiile dispuse prin incheierea de amanare, cererea de inregistrare 

este respinsa.

Art.l08.-(1) Daca sunt indeplinite cerinfele legale pentru infilnfarea, 
constituirea, organizarea §i func^ionarea profesioni§tilor care au obligafia 

inregistr^ii, registratorul pronunfa o incheiere de admitere a cererii de inregistrare,
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in termen de o zi lucratoare de la data inregistrarii la oficiul registrului comerjului 
a cererii sau, dupa caz, de la data indeplinirii tuturor formalita^ilor §i primirii 
tuturor documentelor §i informa^iilor, dispuse de registrator, pentru constituire §i 
inregistrare.

(2) Data inregistrarii in registrul comerfului este data la care 

inregistrarea a fost efectiv operata in acest registru.
A

(3) Inregistrarea in registrul comer^ului se opereaza in termen de 24 

ore de la data pronun^arii incheierii registratorului.
(4) Persoanele juridice dobandesc personalitate juridica de la data 

oper^ii efective a inmatricularii in registrul comer{ului.

Art.109.-(1) Daca nu sunt indeplinite cerintele legale pentru inregistrarea
cererii, registratorul dispune, prin incheiere motivata, respingerea cererii de 

inregistrare.
A

(2) In cazul in care solicitantul renun^a la cerere, registratorul ia act de
renunjare, prin incheiere.

Art.llO,-Prevederile art.106 alin.(l) si alin.(6)-(8), art.107, art.108 alin.(l) §i 
art.109 se aplica, in mod corespunzator, §i in solujionarea altor cereri privind 

inregistrm in registrul comeitului.

Art.lll.-(1) La inmatriculare/inregistrare, se 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 inregistrMi datelor din declaratia-tip 

pe propria raspundere privind autorizarea functionarii sau desfasurarii activitatii, 
precum si, dupa caz, de alte acte prevazute de prezenta lege.

(2) La inscrierea de mentiuni se elibereaza certificatul de inregistrare 

mentiuni, insotit de incheierea pronuntata de registrator, precum ^i, dupa caz de 

certificatele constatatoare emise ca urmare a inregistrarii datelor din declaratia-tip 

pe propria raspundere privind autorizarea functionarii §i de alte acte prevazute de 

prezenta lege.
(3) Certificatele §i celelalte documente prev^ute la alin.(l) §i (2) se 

editeaza, potrivit op^iunii solicitantului, §i in format electronic, semnate cu 

semnMura electronica calificata. La cerere, solicitantului i se poate elibera o copie 

sau 0 copie certificata dupa exemplarul emis in forma letrica al acestor documente, 
pastrat in dosarul profesionistului.
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(4) Atat la mmatriculare, cat la fiecare inregistrare a modificarilor 

actului constitutiv, solicitan^ilor, odata cu eliberarea documentelor prevazute la 

alin.(l) §i (2), pentm a lua la cuno^tinta de datele inregistrate in registrul 
comerfului, li se fumizeaza informajii punctuale la zi din registml comertului 
privind profesionistul care a facut obiectul inregistrarii in registrul comertului.

(5) Toate documentele emise de ONRC potrivit alin,(l)-(4) se 

redacteaza in limba romana.

Art.ll2.-(1) Documentele prevazute la art.lll alin.(l) §i (2) se comunica, in 

functie de op^iunea solicitantului, intr-una dintre urmatoarele modalita^i:
a) direct la ghi§eu, in format letric, la sediul oficiilor registrului

comerfului;
b) prin mijloace electronice;
c) prin po§ta, cu confirmare de primire, cu achitarea costurilor 

aferente sau prin servicii de curierat.
(2) In cazul persoanelor fizice autorizate, intreprinderilor individuale 

§i familiale, comunicarea documentelor se poate face §i prin intermediului 
birourilor de asisten^a §i de reprezentare din cadml primariilor, potrivit Ordonan^ei 
de urgen^a a Guvemului nr.44/2008, cu modific^ile ^i complet^ile ulterioare.

(3) In vederea comunicarii documentelor in modalita^ile prev^te la 

alin.(l) lit.b) §i c), solicitantul indica, in cererea de inregistrare §i in orice alte 

cereri adresate oficiului registrului comerpilui, persoana §i adresa po§tala sau 

electronica la care urmeaza sa fie comunicate documentele.
(4) Incheierea prin care se ia act de renun^area la cererea de 

inregistrare nu se comunica.
(5) In cazul in care cererea de inmatriculare/inregistrare §i 

documentele necesare inregistr^ii sunt transmise prin mijloace electronice, cu 

semnatura electronica calificata, incheierea registratorului §i, dupa caz, certificatul 
de inregistrare, respectiv certificatul/certificatele constatator/constatatoare emise ca 

urmare a inregistrarii datelor din declara{ia-tip pe propria raspundere privind 

autorizarea func^ionarii, semnate cu semnatura electronica calificata, se comunica 

in aceea§i modalitate, data comunicarii fiind considerate data la care aceasta devine 

disponibila destinatarului, incheierea registratorului, certificatul de inregistrare, 
certificatul/certificatele constatator/constatatoare emise ca urmare a inregistrarii 
datelor din declarafia-tip pe propria raspundere privind autorizarea funcfionarii 
astfel transmise, sunt asimilate inscrisurilor autentice.

(6) La cererea expresa a profesionistului, menfionata in cererea de 

inregistrare sau ulterior, in cazul solicitarii eliberarii prin mijloace electronice a 

documentelor care atesta efectuarea inregistrarii in registrul comeifului, acestuia i
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se poate elibera copie/copie certificata a documentelor prev^te la alin.(l), dupa 

exemplarul emis in forma letrica, pastrat in dosarul profesionistului.

Art.113.- (1) Impotriva incheierii registratorului pronuntate potrivit art.109 sau, 
dupa caz, potrivit art. 111, solicitantul poate formula pl^gere in termen de 10 zile 

calendaristice de la comunicarea incheierii, in cazul in care a solicitat comunicarea 

prin modalitatile prev^te la art.112 alin.(l) lit.b) si c). In aceste cazuri, 
solicitantul poate formula plangere si de la data public^ii incheierii in Buletin, 
daca aceasta este anterioara comunicarii.

(2) In cazul prevazut la art.112 alin.(l) lit.a) daca incheierea nu este 

ridicata de la ghi^eu, in termenul de eliberare a documenta^iei, solicitantul poate 

formula plmgere in termen de 10 zile de la data publicarii incheierii in Buletin.
(3) Orice persoana interesata poate face plmgere impotriva incheierii 

registratorului in termen de 10 zile calendaristice de la data inregistrarii in registrul 
comeitului.-

Art.114.-(1) Plangerea se depune, in cazul persoanelor fizice autorizate, 
intreprinderilor individuale §i familiale, la judecatoria in a carei raza teritoriala se 

afla sediul profesional al solicitantului.
(2) Plangerea se depune, in cazul persoanelor juridice, la oficiul 

registrului comerfului, care o va men^iona in registrul comerjului §1 o va comunica 

tribunalului/tribunalului specializat in trei zile lucratoare de la data depunerii.
(3) in cazul in care plmgerea impotriva incheierii registratorului este 

depusa direct la judecatorie/tribunal/tribunal specializat, la primul termen de 

judecata, instan^a va pune in vedere solicitantului ca, pana la urmatorul termen, sa 

faca dovada menponarii in registrul comerfului a depunerii plangerii.

Art.115.-(1) indreptarea erorilor materiale din cuprinsul incheierilor 

registratorului se dispune prin incheiere a registratorului, din oficiu sau la 

solicitarea persoanelor interesate.
(2) indreptarea erorilor materiale constatate in cuprinsul inscrisurilor 

depuse de solicitant se dispune prin incheiere a registratorului, la solicitarea 

persoanelor interesate, pe baza inscrisurilor modificate corespunzator.

Artll6.-(1) Reconstituirea dosarelor persoanelor inregistrate in registrul 
comertului, partial sau integral, se dispune de registrator, prin incheiere, din oficiu 

sau la solicitarea persoanelor interesate.
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(2) Registratorul stabile§te termenul in care profesionistul trebuie sa 

depuna la dosar copii certificate ale documentelor care au fost depuse la oficiul 
registrului comerpilui, ale documentelor care au fost eliberate de oficiul registrului 
comerfului sau de alte autoritati §i institu^ii publice, persoane fizice, alte persoane
juridice, dupa caz.

(3) Registratorul poate solicita autorita^ilor §i institutiilor publice, 
persoanelor fizice, altor persoane juridice care defin documentele in cauza 

transmiterea de copii certificate ale acestora.

Art.ll7.-(1) Solicitantul cererii de inregistrare sau, dupa caz, imputemicitul 
acestuia poate obfine, contra cost, copii ale documentelor depuse in susfinerea 

cererii aflate in curs de solutionare.
(2) Celelalte persoane interesate vor lua la cuno§tinfa de documentele 

din dosarul persoanelor inregistrate in registrul comerjului numai prin solicitarea 

de copii/copii certificate ale acestora, cu achitarea tarifului legal, dupa solu^ionarea 

cererilor de inregistrare §i efectuarea inregistrarilor in registrul comerfului, daca 

prin legi speciale nu se dispune altfel.
(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.

Art.llS.- (1) in vederea asigurarii unei practici unitare a ONRC §i a oficiilor 

registrului comettului de pe langa tribunale, se constituie Comisia de analiza §i 
practica unitara a ONRC, denumita in continuare Comisia, din care fac parte 

registratori §i personal de specialitate juridica. Componenfa acesteia este stabilita 

anual prin decizie a directorului general al ONRC.
(2) In func{ie de aspectele care fac obiectul sesizani, Comisia poate 

solicita puncte de vedere ale speciali§tilor din cadrul Ministerului Justifiei sau altor 

institujiilor cu care ONRC colaboreaza.
(3) Comisia elaboreaza puncte de vedere cu privire la aspectele 

juridice sesizate din analiza activitafii de inregistrare in registrul comerfului, pe 

care le aduce la cuno^tinfa structurilor din cadrul ONRC §i a oficiilor registmlui 
comerfului.

(4) Comisia funcfioneaza in baza regulamentului de organizare ^i 
funcfionare, aprobat prin decizie a directorului general al ONRC.
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Secfiunea a 8-a
Procedura in fata instantei de judecatd

Art.119.- (1) Instanja competenta sa solutioneze pl^gerile impotriva incheierii 
registratorului, precum §i orice alte cereri legate de activitatea de inregistrare in 

registrul comerjului ori introduse, potrivit legii, de ONRC sau de orice persoane 

interesate este judecatoria in a carei circumscriptie i§i are sediul profesional 
persoana fizica autorizata, intreprinderea individuala sau familiala, respectiv 

tribunalul sau, dupa caz, tribunalul specializat in a carui circumscrip^ie i§i are 

sediul social persoana juridica sau sucursala persoanei juridice.
(2) Plangerea nu este suspensiva de executare.
(3) Instan^a solu^ioneaza plangerea in complet alcatuit dintr-un singur 

judecator, cu citarea par^ii §i a oficiului registrului comertului competent.
(4) Hot&'area prin care este solutionata plangerea este executorie §i 

este supusa numai apelului. Termenul de apel este de 15 zile de la comunicarea 

hotararii.

Art.120.-(1) Oficiul National al Registrului Comertului are legitimare 

procesuala activa §i poate interveni in orice proces privind inregistrari in registrul 
comertului, interesul fiind prezumat.

(2) Cererile introduse de Oficiul National al Registrului Comertului, 
in temeiul prezentei legi, sunt scutite de taxa de timbru sau de orice alte 

taxe/tarife/comisioane prevazute de lege.

Art,121.-(1) Orice persoana fizica sau juridica prejudiciata ca efect al unei 
inmatriculari ori printr-o mentiune in registrul comertului are dreptul sa ceara 

judecMoriei, in cazul profesioni§tilor persoane fizice, §i tribunalului/tribunalului 
specializat, in cazul profesioni§tilor persoane juridice, radierea inregistrarii 
generatoare de prejudicii §i, dupa caz, repunerea in situatia anterioara, in tot sau 

numai cu privire la anumite elemente ale acesteia.
(2) Cererea se depune la oficiul registrului comerfului in care este 

inregistrat profesionistul si despre aceasta se face mentiune in registrul comertului. 
In termen de 3 zile lucratoare de la data depunerii, oficiul registrului comerfului 
inainteaza cererea judecatoriei, tribunalului sau tribunalului specializat in a c^i 

raza teritoriala se afla sediul profesionistului, iar in cazul sucursalei infiintate in alt 
judet, la cererea persoanei juridice prejudiciate, la tribunalul sau tribunalul 
specializat din judetul in care isi are sediul sucursala.

(3) Instanta se pronunta asupra cererii cu citarea oficiului registrului 
comertului §i a profesionistului.
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(4) Hotararea judecatoreasca de solu^ionare a cererii poate fi atacata 

numai cu apel, iar termenul de apel curge de la pronuntare, pentru par{ile prezente, 
§i de la comunicare, pentru partile lipsa.

(5) Oficiul registrului comertului va efectua radierea §i va publica 

hotararea judecatoreasca defmitiva in Buletin. In acest scop, instan^a va comunica 

oficiului registrului comertului hotararea judecatoreasca ramasa defmitiva.

Sectiunea a 9-a
inregistrarea declaratiei pe proprie rdspundere cu privire la mdeplinirea 

condifiilor defunc{ionare/desfd§urare a activitafli

Art.122.- (1) Autorizarea func^ionarii se realizeaza prin inregistrarea in registrul 
comeitului a declara{iei-tip pe propria raspundere §i a datelor aferente, prin care 

solicitantul i§i asuma responsabilitatea cu privire la legalitatea desfa§urarii tuturor 

activitatilor declarate in obiectul de activitate §i a indeplinirii condi^iilor prevazute 

de lege pentru desfa^urarea acestora, la sediul social/profesional, la sediile 

secundare sau, dupa caz, in afara acestora.
(2) Activita^ile cu impact semnificativ asupra mediului sunt 

autorizate, din punct de vedere al protecliei mediului, de catre autoritatile 

competente de protecjia mediului, la sediile acestora. Procedura de autorizare ^i 
lista activita^ilor cu impact semnificativ asupra mediului sunt stabilite prin ordin al 
ministrului de resort, comunicat ONRC.

(3) Activitafile pentru care legea reglementeaza condifii speciale de 

autorizare/notificare a flincfionarii sunt autorizate de autoritafile institufiile de 

resort, potrivit procedurilor emise in acest sens, prealabil sau ulterior desfa^urarii 
activitafilor economice pentru care este necesara autorizajia.

(4) in cazul prevazut la alin.(3), autoritafile/institufiile publice 

implicate vor incheia protocoale de colaborare cu ONRC, pentm transmiterea 

periodica a listei codurilor CAEN care necesita condifii speciale de 

autorizare/notificare, precum §i a profesioni^tilor avand ca obiect de activitate 

principal sau secundar aceste activitaji, pentru care se va dispune, in incheierea 

pronunfata de registrator, necesitatea obfinerii acestor autorizafii sau a notific^ii, 
in vederea desfa§urarii, in condifii legale, a activitafii respective.

Art.l23.“ (1) Solicitantul trebuie sa depuna, o data cu cererea de inregistrare, ^i 
declarafia-tip pe proprie raspundere cu privire la indeplinirea condifiilor de 

funcfionare/desfa§urare a activitafii pentru sediul social/profesional §i/sau sedii 
secundare sau, dupa caz, la teifi.
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(2) Activitatile proprii de birou pentru firma nu fac obiectul depunerii 
declara^iei pe proprie raspundere, prevazuta la art. 122 alin.(l).

(3) Declaratia este semnata olograf sau cu semnatura electronica 

calificata de asociati, administratori, reprezentantul persoanei juridice care se 

ocupa nemijlocit de activitatile sucursalei, persoana fizica care solicita 

inregistrarea ca persoana fizica autorizata, titularul intreprinderii individuale, 
reprezentantul desemnat al intreprinderii familiale, din care sa rezulte ca persoana 

juridica, sucursala, persoana fizica autorizata, intreprinderea individuala sau 

intreprinderea familiala desfasoara toate activitatile declarate in obiectul de 

activitate la sediul social sau profesional §i/sau la sediile secundare, dupa caz, la 

terti, cu indeplinirea conditiilor de functionare prevazute de legisla|ia in domeniul 
sanitar, sanitar-veterinar, protec^iei mediului §i protec^iei muncii.

(4) Daca se modifica obiectul de activitate ori activitatile autorizate, 
sediul social/profesional sau se infiin{eaza noi sedii secundare, precum §i in situa^ia 

intreruperii temporare de activitate a persoanelor fizice autorizate, intreprinderii 
individuale, intreprinderilor familiale ori a societatilor care au desfa§urat activitate 

de la infiintare sau a reluarii acesteia, solicitantul depune la biroul unic din cadrul 
oficiului registrului comerjului o noua declarape-tip pentru sediul 
social/profesional §i/sau sedii secundare, dupa caz, la ter{i, corespunzatoare 

modific^ilor intervenite care sa ateste situa^ia curenta pentru desfa?urarea 

tuturor activitatilor declarate in obiectul de activitate.
(5) Oficiul registrului comerjului inregistreaza in registrul comeitului 

depunerea declaratiei pe propria raspundere cu privire la indeplinirea conditiilor de 

functionare/desfa§urare a activitatii pentru sediul social/profesional ^i/sau pentru 

fiecare sediu secundar, dupa caz, la tei^i §i datele cuprinse in declaratie.
(6) Declaratia pe propria raspundere cu privire la indeplinirea 

conditiilor de functionare reprezinta anexa la cererea de inregistrare in registrul 
comertului.

(7) Pentru sediul social/profesional §i/sau pentru fiecare sediu 

secundar, -dupa caz, la terfi, oficiul registrul comertului elibereaza, o data cu 

incheierea registratorului, §i certificatul de inregistrare sau, dupa caz, de mentiuni, 
§i un certificat constatator, care atesta ca s-a inregistrat declaratia prevazuta la 

alin.(l) §i datele din aceasta.
(8) Modelul declaratiei pe propria raspundere cu privire la 

indeplinirea conditiilor de functionare/desfasurare a activitatii si modelul 
certificatului constatator, care atesta ca s-a inregistrat declaratia prevazuta la 

alin.(l) datele din aceasta, se aproba prin ordin al ministrului justitiei.
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(9) Pe certificatele constatatoare men^ionate la alin.(7), se aplica 

timbru sec de catre oficiul registrului comertului. Pentm certificatele emise in 

forma online, timbrul sec este inlocuit cu sigiliul electronic calificat.

Art.l24.-(1) In vederea efectuarii controlului de catre autoritatile/institu^iile 

publice competente in domeniul autorizarii flinc^ionarii §i a verificarii conformitalii 
celor declarate, oficiul registrului comerjului transmite acestora, pe cale 

electronica, informajii din declara^iile-tip pe proprie raspundere cu privire la 

indeplinirea conditiilor de func|ionare/desfa§urare a activitajii la sediul 
social/profesional §i/sau sedii secundare sau, dupa caz, la ter{i, §i datele de 

identificare a persoanelor inregistrate, in termen de 3 zile lucratoare de la data 

inregistrarii in registrul comer{ului.
(2) Autorita^ile/institujiile publice competente prevazute la alin.(l)

sunt:
a) Ministerul Smata^ii, prin direc|iile de sanatate publica

teritoriale;
b) Autoritatea Na^ionala Sanitara Veterinara §i pentru Siguran^a 

Alimentelor, prin structurile teritoriale;
c) Ministerul Mediului, Apelor §i Padurilor, prin unita^ile

teritoriale;
d) Ministerul Muncii §i Solidaritapi Sociale, prin inspectoratele

teritoriale de munca.

Art.125.-(1) Ulterior controlului/verificarii, autorita^ile/institu^iile publice 

prevazute la art. 124 alin.(2) notifica, daca este cazul, oficiului registrului 
comertului actul prin care s-a dispus suspendarea activitatii sau prin care s-a 

interzis desfa^urarea activitatii, in termen de 3 zile lucratoare de la emiterea 

acestuia, pentru a fi inregistrat din oficiu in registrul comeifului.
(2) Documentul transmis, conform alin.(l) va conpne urmatoarele 

elemente necesare inregistrarii in registrul comertului: tipul documentului, temeiul 
legal al emiterii, datele de identificare a profesionistului inregistrat in registml 
comertului, adresa sediului - social sau secundar - pentru care s-au dispus masurile 

respective, activitatile pentru 

Nomenclatorului CAEN §i, dupa caz, perioada pentru care s-a dispus masura 

respectiva.

dispus sanctionarea, conformcare s-a

(3) Orice modificare a situatiei prevazute la alin.(l) se comunica 

oficiului registrului comeifului de catre profesionistul inregistrat in registrul 
comertului in vederea inregistrarii, fiind insotita de documente in acest sens, emise 

de autoritatile/institutiile publice competente. in cazul in care modificarile sunt
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notificate de autorita^ile/institu^iile publice competente, acestea se vor inregistra 

din oficiu in registrul comerfului.

Sectiunea a 10-a
Atribuirea codului unic de inregistrare si mregistrarea fiscald a profesionistilor 

care au obligatia inregistrdrii tn registrul comertului

Art.126.- Solicitarea inregistrarii fiscale se face prin depunerea cererii de 

inregistrare la biroul unic din cadrul oficiului registrului comertului de pe langa 

tribunal, iar atribuirea codului unic de inregistrare de catre Ministerul Finantelor - 
ANAF este conditionata de admiterea cererii de inregistrare in registrul comerfului.

A

Art.l27.-(1) In vederea atribuirii codului unic de inregistrare de ctoe ANAF, 
oficiile registrului comertului transmit, direct sau prin intermediul ONRC, pe cale 

electronica, 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.(l), ANAF 

atribuie codul unic de inregistrare.
(3) Structura codului unic de inregistrare se stabile§te de ANAF.

Art.l28.-(1) Certificatul de inregistrare continand codul unic de inregistrare 

este documentul care atesta ca persoana juridica a dobandit personalitate juridica, 
respectiv ca profesioni§tii au fost luati in evidenta oficiului registrului comertului 
de pe langa tribunal §i in evidenta organului fiscal.

(2) Codul unic de inregistrare atribuit va fi utilizat de toate sistemele 

informatice care prelucreaza date privind persoanele prevazute la art.4 alin.(l), 
precum §i de acestea in relatiile cu tertii, inclusiv cu autoritatile §i institutiile 

publice, pe toata durata existentei lor.

Art.129.- Profesionistul inregistrat in registrul comertului este obligat sa 

mentioneze pe facturi, oferte, comenzi, tarife, prospecte §i orice alte documente 

intrebuihtate in activitatea economica, firma, sediul social sau profesional, codul 
unic de inregistrare.
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Art.130.-Legea societatilor nr.31/1990, republicata in Monitorul Oficial al 
Romaniei, Partea I, nr. 1066 din 17 noiembrie 2004, cu modificarile §i completarile 

ulterioare, se modifica §i se completeaza dupa cum urmeaza:

articolul 6, alineatul (2) se modifica va avea urmatorul1. La
cuprins:

„(2) Nu pot fi fondatori persoanele care, potrivit legii, sunt incapabile 

ori carora li s-a interzis prin hotar^e judecatoreasca defmitiva 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, infractiuni prev^te de Legea 

nr. 129/2019 pentru prevenirea si combaterea spalarii banilor si fmant^i 

terorismului, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative, cu 

modific^le si completarile ulterioare, sau pentru infractiunile prevazute de 

prezenta lege.”

2. Dupa articolul 6, se introduce un nou articol, art.6\ cu 

urmatorul cuprins;
„Art.6^-(l) Prin semnarea actului constitutiv, fondatorii i§i asuma 

raspunderea pentru indeplinirea condi^iilor prevazute la art. 6 pentru a fonda o 

societate, in actul constitutiv fiind prevazuta o clauza in acest sens.”

3. La articolul 7, literele d), e) §i i) se modifica §i vor avea urmatorul
cuprins:

„d) capitalul social subscris, cu men^ionarea aportului fiecarui asocial, 
in numerar sau in natura, valoarea aportului in natura, modul evaluarii acestuia; la 

societatile cu raspundere limitata se vor preciza numarul §i valoarea nominala a 

parjilor sociale, precum numarul parjilor sociale atribuite fiecarui asocial pentru 

aportul sau;
e) asocia^ii care reprezinta §i administreaza societatea sau 

administratorii neasocia^i, datele lor de identificare, durata mandatului, puterile ce 

li s-au conferit §i daca ei urmeaza sa le exercite impreuna sau separat;

i) modul de dizolvare §i de lichidare a societapi; modalitaple de 

asigurare a stingerii pasivului sau de regularizare a lui in acord cu creditorii, in 

cazul dizolvarii fara lichidare, atunci cand asociapi sunt de acord cu privire la 

repartizarea §i lichidarea patrimoniului societapi.”
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4. La articolul 7, dupa litera f) $e introduce o noua litera, lit.f^), cu
urmatoru! cuprins:

„f‘) dupa caz, acolo unde lege prevede, datele de identificare a 

beneficiarilor reali a modalitatilor in care se exercita controlul asupra societatii;”

5. La articolul 8, litera f^) se modifica $i va avea urmatorul cuprins:
„f^) tipul societa^ii (inchis sau deschis), precum orice restric^ie cu 

privire la transferul de actiuni;”

6. La articolul 8, dupa litera k) se introduce o noua litera, lit.k^), cu 

urmatorul cuprins:
„k^) dupa caz, datele de identificare a beneficiarilor reali ^i a 

modalitatilor in care se exercita controlul asupra societa^ii;”

7. Articolul 8^ se modiflca §i va avea urmatorul cuprins:
„Art.8^- Datele de identificare prevazute la art.7 lit.a), e), e’) §i f), 

respectiv la art.8 lit.a), g), h) §i k*) includ;
a) pentru persoanele fizice: numele, prenumele, codul 

numeric personal §i, daca este cazul, echivalentul acestuia, potrivit legislafiei 
na^ionale aplicabile, locul §i data na§terii, domiciliul/re^edinta §i cetajenia, actul de 

identitate - carte de identitate/pa§aport, seria, numarul, emitent, data eliber^ii, 
perioada de valabilitate;

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

8. Articolul 9^ se modifica ^i va avea urmatorul cuprins:
„Art.9'.-(l) Societatea in nume colectiv §i 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 opera^iuni in numele societatii, iar diferen^a 

de capital social subscris va fi varsata:
a) pentru aportul in numerar, in 12 luni de la data

inmatricul^ii;
b) pentru aportul in natura, in termen de cel mult 2 ani

de la data inmatricul^ii.”
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9. La articolul 18, alineatul (3) se modifica va avea urmatorul
cuprins:

„(3) Registratorul de registrul comerjului dispune inregistrarea in 

registrul comerfului a prospectului de emisiune.”

10. La articolul 19, alineatul (1) se modifica va avea urmatorul
cuprins:

„Art.l9.- (1) Subscrierile de actiuni se vor face pe unul sau pe mai 
multe exemplare ale prospectului de emisiune al fondatorilor.”

11. La articolul 26, alineatul (1) se modifica §i va avea urmatorul
cuprins:

„Art.26.- (1) Daca exista aporturi in natura, avantaje acordate oricarei 
persoane care a participat la constituirea societatii sau la tranzactii conducand la 

acordarea autorizatiei, operatiuni incheiate de fondatori pe seama societatii ce se 

constituie si pe care aceasta urmeaza sa le ia asupra sa, fondatorii vor solicita 

registratorului de registrul comertului numirea unuia sau mai multor experti. 
Dispozitiile art.38 si 39 se aplicammod corespunzator.”

12. Articolul 34 se modifica ^i va avea urmatorul cuprins:
„Art.34.- Dreptul la actixmea in daune se prescrie prin trecerea a 6 luni 

de la data publicarii in Buletinul electronic al registrului comertului a hotarmi 
adunarii generale a actionarilor care a decis dizolvarea anticipata.”

13. La articolul 36 alineatul (2), litera b) se abroga.

14. La articolul 36 alineatul (2), litera c) se modifica va avea 

urmatorul cuprins:
„c) dovada sediului declarat;”

15. La articolul 36 alineatul (2), literele d), e) §i f) se abroga.

16. Articolul 37 se abroga.

17. La articolul 38, alineatele (1) (2) se modifica si vor avea
urmatorul cuprins:

„Art.38.- (1) La societatile pe actiuni, daca exista aporturi in natura, 
avantaje rezervate oricarei persoane care a participat ia constituirea societatii sau la 

tranzactii conducand la acordarea autorizatiei, operatiuni incheiate de fondatori pe
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seama societatii ce se constituie si pe care aceasta urmeaza sa le ia asupra sa, 
registratorul numeste, in termen de 5 zile de la inregistrarea cererii, unul sau mai 
multi experti din lista expertilor autorizati. Acestia vor intocmi un raport 
cuprinzand descrierea §i modul de evaluare a fiecarui bun aportat si vor evidentia 

daca valoarea acestuia corespunde numarului si valorii actiunilor acordate in 

schimb, precum si alte elemente indicate de registratorul de registrul comertului.
■ (2) Fondatorii vor depune raportul in termen de 15 zile de la 

data aprob^ii sale la oficiul registrului comerbrlui. O notificare cu privire la 

aceasta depunere se va publica in Buletinul electronic al registrului comertului.”

18. La articolul 40, alineatul (1) $e modifica si va avea urmatorul
cuprins:

A

„Art.40.- (1) In cazul in care cerintele legale sunt indeplinite, 
registratorul, prin incheiere, va dispune inmatricularea societatii in registrul 
comertului, in conditiile prevazute de legea privind acest registru.”

19. La articolul 41, alineatul (2) se abroga.

20. La articolul 44^, alineatul (1) se modiiica §i va avea urmatorul
cuprins:

„Art.44’.- (1) Dobandirea de catre societate, intr-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 altor contravalori 
reprezentand cel putin o 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 in registrul comertului, in baza actului 
translativ de proprietate, incheiat in conditiile legii.”

21. Articolele 45 si 46 se abroga.

22. La articolul 50, alineatul (2) se modifica §i va avea urmatorul
cuprins:

„(2) Opera^iunile efectuate de societate inainte de a 16-a zi de la data 

efectuarii publicitajii prev^te de lege nu sunt opozabile terjilor care dovedesc ca 

au fost in imposibilitate de a lua cuno^tin^a despre ele.”
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23. Articolul 51 se modifica §i va avea urmatorul cuprins:
„Art.51.- Tertii sunt intotdeauna m masura sa invoce insa actele sau 

faptele cu privire la care nu s-a indeplinit publicitatea, in afara de cazul in care 

omisiunea publicitajii le lipse§te de efecte.”

24. Articolul 52 se abroga.

25. La articolul 56, litera d) se modiftca si va avea urmatorul cuprins:
„d) lipseste incheierea registratorului de registrul comertului de 

inmatriculare a societatii;”

26. La articolul 58, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul
cuprins:

„(3) Tribunalul va comunica hotararea judecatoreasca oficiului 
registrului comertului, care, dupa mentionare, se va publica in extras, §i in 

Buletinul electronic al registrului comertului.”

27. Articolul 60 se abroga.

28. La articolul 62, aiineatul (1) se modifica ^i va avea urmatorul
cuprins:

„Art.62.- (1) Opozitia se face in termen de 30 de zile de la data 

publicarii hotararii asociatilor sau a actului aditional modificator in Buletinul 
electronic al registrului comertului, daca prezenta lege nu prevede un alt termen. 
Ea se depune la oficiul registmlui comertului care, in termen de 3 zile de la data 

depunerii, o va mentiona in registru si o va inainta instantei judecatoresti 
competente.”

29. Articolul 64 se abroga.

30. Articolul 72 se modiflca §i va avea urmatorul cuprins:
„Art.72.- Obliga^iile ^i raspunderea administratorilor sunt reglementate 

de dispoz4iile referitoare la mandat §i de cele special prev^ute in aceasta lege. 
Pentru ca numirea unui administrator, director, respectiv a unui membru al 
directoratului sau al consiliului de supraveghere, sa fie valabila din punct de vedere 

juridic, persoana numita trebuie sa o accepte in mod expres.”
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31. La articolul 73^ se introduce un nou alineat, alin.(2), cu urmatorul
cuprins:

„(2) Prin acceptarea mandatului, administratorii, membrii consiliului 
de administratie, directorii, membrii directoratului, cenzorii, iar prin incheierea 

contractului de prestari servicii, auditorul fmanciar, i§i asuma raspunderea pentm 

indeplinirea condi^iilor prevazute la art.6 pentru a define ^i exercita aceasta func^ie, 
in contract fiind inclusa o clauza in acest sens.”

32. La articolul 93 alineatui (2), litera b) se modiflca §i va avea 

urmatorul cuprins:
„b) data actului constitutive numarul de ordine din registrul comerfului 

§i codul unic de inregistrare;”

33. La articolul 103^ alineatui (1), litera a) se modifica ^i va avea 

urmatorul cuprins:
„a) autorizarea dob^dirii propriilor actiuni este acordata de catre 

adunarea generala extraordinary a actionarilor, care va stabili conditiile acestei 
dobandiri, in 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 

inregistrarii in registrul comertului, si, in cazul unei dobandiri cu titlu oneroSj 
contravaloarea lor minima si maxima;”

34. La articolul 131, alineatui (4) se modiflca $i va avea urmatorul
cuprins:

„(4) Pentru a fi opozabile tertilor, hotararile adunarii generale vor fi 
depuse in termen de 15 zile la oficiul registrului comertului, spre a fi mentionate in 

registru. Acestea se publica §i in Buletinul electronic al registrului comertului.”

35. La articolul 132, alineatele (2) §i (10) se modifica §i vor avea 

urmatorul cuprins:
„(2) Hotararile adunarii generale contrare legii sau actului constitutiv 

pot fi atacate in justitie, in termen de 15 zile de la data publicarii in Buletinul 
electronic al registrului comertului, de oricare dintre actionarii care nu au luat parte 

la adunarea generala sau care au votat contra si au cerut sa se insereze aceasta in 

procesul-verbal al sedintei.
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(10) Hotararea defmitiva de anulare va fi mentionata in registrul 
comertului, de la data inregistrarii in registrul comerjului ea fiind opozabila tuturor 

actionarilor. Aceasta va fi publicata §i in Buletinul electronic al registrului 
comertului.”

36. La articolul 134, alineatele (2) si (4) se modifica vor avea 

urmatorul cuprins:
„(2) Dreptul de retragere poate fi exercitat in termen de 30 de zile de la 

data inregistrarii hotararii adunarii generale in registrul comertului, in cazurile 

prevazute la alin.(l) lit.a)-c), si de la data adoptMi hotararii adunarii generale, in 

cazul prevazut la alin.(l) lit.d).

(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 
comertului in conformitate cu dispozitiile art.38 si 39, la cererea consiliului de 

administratie, respectiv a directoratului.”

37. La articolul 143^, alineatul (5) se modifica §i va avea urmatorul
cuprins:

„(5) Consiliul de administralie inregistreaza la registrul comerfului 
numele persoanelor imputemicite sa reprezinte societatea, men(ionand daca ele 

actioneaza impreuna sau separat.”

38. La articolul 153^, alineatul (5) se modifica §i va avea urmatorul
cuprins:

„(5) Directoratul inregistreaza la registrul comerjului numele 

membrilor sai, menlionand daca ei ac|ioneaza impreuna sau separat.”

39. Articolul 153^^ se modifica va avea urmatorul cuprins:
„Art.l53'^.- Consiliul de administratie va solicita oficiului registrului 

comertului inregistrarea in registrul comerpilui a numirii directorilor, precum si a 

oricarei schimbari in persoana administratorilor sau directorilor. Aceste date se 

publica §i in Buletinul electronic al registrului comertului. Aceeasi obligatie revine 

directoratului cu privire la inregistrarea primilor membri ai directoratului si a 

oricarei schimb^i in persoana membrilor directoratului sau a membrilor consiliului 
de supraveghere.”
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40. La articolul 204, almeatele (4)-(6) se modifica §i vor avea urmatorul
cuprins:

„(4) Dupa fiecare modificare a actului constitutiv, administratorii, 
respectiv directoratul vor depune la registrul comertului actul modificator si textul 
complet al actului constitutiv, actualizat cu toate modificarile, care vor fi 
inregistrate, pentru opozabilitate, in registrul comer{ului. In cazurile prevazute la 

art.223 alin.(3) si la art.226 alin.(2), inregistrarea in registrul comerjului se 

efectueaza din oficiu, in baza hotararii definitive de excludere sau de retragere.
(5) Actul modificator si o notificare asupra depunerii textului 

actualizat al actului constitutiv se publica §i in Buletinul electronic al registrului 
comertului.

(6) Actul modificator al actului constitutiv al unei societati in nume 

colectiv sau in comandita simpla, in forma autentica, se depune la oficiul 
registrului comertului, cu respectarea prevederilor alin.(4) si se mentioneaza in 

acest registru. Acesta se publica §1 in Buletinul electronic al registrului 
comertului.”

41. La articolul 208, alineatul (1) se modifica $i va avea urmatorul
cuprins:

„Art.208.- (1) Reducerea capitalului social va putea fi facuta numai 
dupa trecerea a doua luni de la data la care hot^area a fost inregistrata in registrul 
comerjului.”

42. La articolul 215, alineatul (1) se modifica va avea urmatorul
cuprins:

„Art.215.- (1) Daca majorarea capitalului social se face prin aporturi in 

natura, adunarea generala care a hotarat aceasta va propune registratorului de 

registrul comertului numirea unuia sau mai multor experti pentru evaluarea acestor 

aporturi, in conditiile art.38 §i 39.”

43. La articolul 216, alineatul (2) se modifica §i va avea urmatorul
cuprins:

„(2) Exercitarea dreptului de preferinja 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 inregistrarii hotararii adunarii 
generate in registrul comertului.- Dupa expirarea acestui termen, acpunile vor putea 

fi oferite spre subscriere publicului.”
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44. La articolul 217, alineatul (4) se modiflca va avea urmatorul
cuprins:

„(4) Pentru opozabilitate, hotararea va fi depusa la oficiul registrului 
comertului pentru mentionare in registrul comertului. Aceasta se publica in 

Buletinul electronic al registrului comertului.”

45. La articolul 219, alineatul (1) se modifica §i va avea urmatorul
cuprins:

„Art.219.- (1) Hot^area adunarii generale privind majorarea 

capitalului social produce efecte numai in masura in care este adusa la indeplinire 

in termen de 18 luni de la data adoptarii.”

46. La articolul 220, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul
cuprins:

„Art.220.- (1) Actiunile emise in schimbul aporturilor in numerar vor 

trebui platite, la data subscrierii, in proportie de cel putin 30% din valoarea lor 

nominala §i, integral, in termen de cel mult 3 ani de la data inregistr^ii in registrul 
comerfului a hotararii adunarii generale.”

47. La articolul 220\ alineatul (4) se modilQca si va avea urmatorul
cuprins:

„(4) Prin autorizarea acordata conform alin.(l)-(3), consiliului de 

administratie, respectiv directoratului, ii poate fi conferita §i competenta de a 

decide restrangerea sau ridicarea dreptului de preferinta al ac^ionarilor existen^i. 
Aceasta autorizare se acorda consiliului de administra^ie, respectiv directoratului, 
de catre adunarea generala, in condi^iile de cvorum §i majoritate prevazute la 

art.217 alin.(3). Decizia consiliului de administra{ie, respectiv a directoratului, cu 

privire la restrangerea sau ridicarea dreptului de preferin^a se depune la oficiul 
registrului comertului, spre mentionare in registrul comertului, pentru 

opozabilitate. Aceasta se publica §i in Buletinul electronic al registrului 
comertului.”

48. La articolul 223, alineatul (4) se modifica §i va avea urmatorul
cuprins:

„(4) Hotararea defmitiva de excludere se depune, in termen de 15 zile, 
la oficiul registrului comertului pentru a fi inscrisa in registru. Dispozitivul 
hotararii se publica, la cererea societatii, in Buletinul electronic al registrului 
comertului, in scop de informare.”
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49. La articolul 226, alineatul (1^) se modiHca va avea urmatorul
cuprins:

„(1^) Dreptul de retragere poate fi exercitat, in cazurile prevazute la 

alin.(l) lit.a) §i b), in termen de 30 de zile de la data inregistrarii hotararii adunarii 
generale in registrul comertului. Dispozitiile art.134 alin.(2^) se aplica in mod 

corespunzator.”

50. La articolul 227, alineatul (3) se abroga.

51. La articolul 231, alineatul (2) se modiHca si va avea urmatorul
cuprins:

„(2) Nona hotarare se mentioneaza in registrul comerUilui. Aceasta se 

publica 5i in Buletinul electronic al registrului comertului.”

52. La articolul 232, alineatul (1) se modiflca §i va avea urmatorul
cuprins:

„Art.232.- (1) Dizolvarea societatilor trebuie sa fie inscrisa in registrul 
comertului. Aceasta se publica §i in Buletinul electronic al registrului comertului, 
in afara de cazul prevazut la art.227 alin.(l) lit.a).”

53. Articolul 234 se modifica va avea urmatorul cuprins:
„Art.234.- Dizolvarea societatii 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.”

54. La articolul 237 alineatul (1), litera c) se modiflca §i va avea 

urmatorul cuprins:
„c) nu mai sunt indeplinite condi^iile referitoare la sediul social, altele 

decat cele prevazute la art.237^ alin.(l) lit.c).”

55. La articolul 237 alineatul (1), literele d), f) §i g) se abroga.

56. La articolul 237, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul
cuprins:

„(3) Hotararea tribunalului prin care s-a pronun^at dizolvarea se 

comunica societatii, oficiului registrului comertului pentru inregistrarea mentiunii 
de dizolvare in registrul comer{ului, Agen^iei Najionale de Administrare Fiscala - 
administra^ia jude^eana a finan^elor publice sau administrajia fmantelor publice a

A

sectorului. Aceasta se publica §i in Buletinul electronic al registrului comertului. In
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cazul mai multor hot^ari judecatore^ti de dizolvare, pentru situa^iile prevazute la 

alin.(l), publicitatea se va putea efectua in forma unui tabel cuprinzand: numarul 
de ordine in registrul comerfului, codul unic de inregistrare, denumirea, forma 

juridica §i sediul societatii dizolvate, instan^a care a dispus dizolvarea, numarul 
dosaruiui, numarul data hotararii de dizolvare.”

57. La articolul 237, alineatele (5)-(7) se modifica si vor avea urmatorul
cuprins:

„(5) Orice persoana interesata poate face numai apel impotriva 

hotararii de dizolvare, in termen de 30 de zile de la data publicarii hotararii in 

Buletinul electronic al registrului comeifului. Apelantul va depune o copie a 

apelului la oficiul registrului comerfului, pentru men^ionare in registrul comerjului.
(6) Dupa inscrierea mentiunii de dizolvare in registrul comeifului, la 

cererea societajii, a oricarei persoane interesate, inclusiv a Ministerului Finan^elor - 

ANAF, sau din oficiu, registratorul nume§te, prin incheiere, un lichidator inscris in 

Tabloul Practicienilor in Insolven^a. Remunerarea lichidatorului se face din averea 

societa^ii dizolvate sau, in lipsa, din fondul de lichidare, constituit potrivit legii. 
Remimerajia lichidatorului este in cuantum fix de 1.500 lei, decontul final al 
cheltuielilor efectuate de lichidator in legatura cu lichidarea societafii urmand a se 

face, pentru situa^ia in care nu exista bunuri in averea societafii dizolvate, de catre 

Uniunea Nafionala a Practicienilor in Insolvenfa din Romania, la solicitarea 

lichidatorului.
(7) Prevederile art.260 se aplica in mod corespunzator.”

58. La articolul 237, alineatele (8)-(13) se abroga.

59. Dupa articolul 237^ se introduce un nou articol, art.237^, cu
urmatorul cuprins:

„Art.237^.-(l) Oficiul National al Registrului Comertului, prin 

registrator, constata intrunirea conditiilor pentru dizolvarea societatii in 

urmatoarele cazuri, la cererea oricarei persoane interesate:
a) nu mai sunt indeplinite cond4iile referitoare la sediul 

social, ca urmare a expirarii duratei actului care atesta dreptul de folosinfa asupra 

spapului cu destinafie de sediu social ori transfefului dreptului de folosinfa sau 

proprietate asupra spafiului cu destinafie de sediu social;
b) a incetat activitatea societafii sau nu a fost reluata 

activitatea dupa perioada de inactivitate temporara, anunfata organelor fiscale §i 
inscrisa in registrul comerfului, perioada care nu poate depa^i 3 ani de la data 

inscrierii in registrul comerfului;
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c) in cazul societa^ilor cu durata determinata, la 

expirarea duratei mentionate in actul constitutiv, daca procedura prev^ta la 

art.227 alin.(2) nu este indeplinita.
(2) Registratorul constata, prin incheiere, intrunirea 

conditiilor pentru dizolvarea societatii, in teimen de 3 zile lucratoare de la 

depunerea cererii.
(3) Registratorul poate constata si din oficiu intrunirea 

conditiilor pentru dizolvarea societatii. Lista societatilor pentru care urmeaza sa se 

verifice, din oficiu, intrunirea conditiilor pentru dizolvare se afiseaza pe portalul 
de servicii online al Oficiului National al Registrului Comertului, cu cel putin 15 

zile calendaristice inainte.
A

(4) Incheierea registratorului, pronunfata potrivit alin.(2) §i 
(3), nu are caracter executoriu. Aceasta se men^ioneaza in registrul comertului la 

care este inregistrata societatea, se comunica societatii, persoanei care a formulat 
cererea, dupa caz, precum si, pe cale electronica, Agentiei Nationale de 

Administrare Fiscala. Aceasta se publica §i in Buletinul electronic al registrul 
comertului.

(5) Impotriva incheierii registratorului, societatea Agentia 

Nationala de Administrare Fiscala sau orice persoana interesata poate formula 

plangere in termen de 15 zile de la comunicare. In cazul persoanei interesate, alta 

decat cea care a formulat cererea de dizolvare, termenul curge de la publicarea 

incheierii registratorului in Buletinul electronic al registrul comertului. Pl^gerea 

se depune la oficiul registrului comerpilui §i se face men^iune despre aceasta in 

registrul comertului. In termen de 3 zile lucratoare de la data depunerii, oficiul 
registrului comertului o inainteaza instantei competente.

(6) Daca nu s-a formulat plangere impotriva incheierii 
registratorului, la expirarea termenului prevazut la alin.(5), oficiul registrul 
comertului inregistreaza, din oficiu, mentiunea de dizolvare a societatii in registrul 
comertului.

(7) Dupa data inregistrarii mentiunii de dizolvare in 

registrul comertului, in conditiile alin.(6), societatea intra in lichidare.
(8) Hotararea pronuntata de instanta in solutionarea 

pl^gerii poate fi atacata numai cu apel, in termen de 30 de zile de la comunicare. 
Apelantul va depune o copie a apelului la Oficiul registrului comertului, pentru 

mentionare in registrul comertului.
(9) Dupa ramanerea definitiva, hotararea instantei se 

transmite oficiului registrului comerjului pentru inscrierea mentiunii de dizolvare 

in registrul comertului.
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(10) Dupa ramanerea defmitiva a hotararii de dizolvare,
societatea intra in lichidare.

(11) Dupa inscrierea mentiunii de dizolvare in registrul 
comertului, la cererea societatii, a oric^ei persoane interesate, inclusiv a Agentiei 
Nationale de Administrare Fiscala, sau din oficiu, registratoml numeste, prin 

incheiere, un lichidator inscris 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 

1.500 lei, decpntul final al cheltuielilor efectuate de lichidator in legatura cu 

lichidarea societatii urmand a se face, pentru situa^ia in care nu exista bunuri in 

averea societatii dizolvate, de catre Uniunea Nalionala a Practicienilor in
A

Insolventa din Romania, la solicitarea lichidatorului. In situa^ia in care remuneratia 

lichidatorului se face din averea societatii dizolvate, de asemenea, cuantumul fix 

este de 1.500 de lei.
(12) Prevederile art.260 se aplica in mod corespunzator.”

60. La articolul 242, alineatele (2^)-(2^) se abroga.

61. La articolul 243, alineatul (2) se modifica va avea urmatorul
cuprins:

„(2) Opozitia se face in termen de 30 de zile de la data publicarii 
proiectului de fuziune sau de divizare in Buletinul electronic al registrului 
comertului. Ea se depune la oficiul registrului comertului, care, in termen de 3 zile 

de la data depunerii, o va mentiona in registru §i o va inainta instantei judecatoresti 
competente. Hotararea pronuntata asupra opozitiei este supusa numai apelului.”

62. Articolul 248 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„Art.248.- (1) Actul modificator al actului constitutiv al societatii 

absorbante se inregistreaza in registrul comertului in a carui circumscriptie i§i are 

sediul societatea. Acesta se publica ^i in Buletinul electronic al registrului 
comertului.

(2) Publicitatea pentru societa^ile absorbite poate fi
efectuata de societatea absorbanta.”

63. Articolul 251^ se modifica $i va avea urmatorul cuprins:
„Art.25P.-Competenta de verificare a legalitatii fuziunii, sub aspectul 

procedurii pe care o urmeaza societatile participante la fuziune - persoane juridice 

romane sau societatile europene cu sediul social in Romania - si, daca este cazul, 
societatea nou-infiintata - persoana juridica romana sau societate europeana cu
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sediul social m Romania - apartine registratorului de registrului comertului unde 

sunt inmatriculate societatile persoane juridice romane sau societatile europene cu 

sediul social in Rom^ia participante la fiiziune, inclusiv societatea absorbanta, ori, 
daca este cazul, societatea nou-infiintata.”

64. La articolul 251^, alineatul (2) se modifica §i va avea urmatorul
cuprins:

„(2) Proiectul comun de fuziune, vizat de registratorul de registrul 
comertului, se publica in Buletinul electronic al registrului comertului, cu cel putin 

30 de zile inaintea datelor sedintelor in care adunmle generale urmeaza a hotari 
asupra fuziunii.”

65. La articolul 251^, alineatele (3), (4) si (5) se abroga.

66. La articolul 251^^, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul
cuprins:

1T ^„Art.25r'^.- (1) In cazul fuziunii prin absorbtie, registratorul de 

registrul comertului dispune inregistrarea 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 autoritatile competente din celelalte state 

membre in care au sediul social ori, dupa caz, administratia centrala sau sediul 
principal celelalte societati participante la fuziune, si a termenului in care acestea 

au fost depuse la oficiul registrului comertului, termen ce nu poate depasi 6 luni de 

la emitere.”

67. La articolul 251^^, alineatele (4)-(6) se modifica si vor avea 

urmatorul cuprins:
„(4) Registratorul de registrul comertului verifica, daca este cazul, si 

caracteristicile mecanismelor de implicare a angajatilor in activitatea societatii 
absorbante sau nou-constituite.

(5) Daca societatea absorbanta sau societatea nou-inflintata este 

persoana juridica guvemata de legislatia altui stat membru, inclusiv o societate 

europeana cu sediul social intr-un alt stat membm, registratorul de registrul 
comertului verifica legalitatea hotararii de fuziune depuse de catre 

administratorii/membrii directoratului la oficiul registrului comertului in care este 

inregistrata societatea-persoana juridica romana, si pronunta o incheiere prin care 

constata indeplinirea conditiilor prevazute de prezenta lege de catre societatea-
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persoana juridica romana. Incheierea este comunicata societatii-persoana juridica 

rom^a la sediul acesteia.
(6) Registratorul de registrul comertului poate pronunta incheierea 

prevazuta la alin.(5), chiar daca procedura declansata de cererile de retragere a 

actionarilor/asociatilor in conformitate cu art.251^^ este in curs, in incheiere 

indicandu-se faptul ca rascumpararea actiunilor/partilor sociale nu este inca 

finalizata. Retragerile efectuate de actionari/asociati in conformitate cu art.251^^ 

sunt opozabile societatii absorbante sau nou-infiintate si actionarilor/asociatilor 

acesteia.”

68, La articolul 251^**, alineatul (1) se modifica va avea urmatorul
cuprins:

„Art.251*'^.- (1) in cazul fiiziunii prin absorbtie, actul modificator se 

publica in Buletinul electronic al registrului comertului.

69. La articolul 251^“*, alineatul (5) se modifica §i va avea urmatorul
cuprins:

„(5) in cazul in care prin fuziimea transffontaliera este constituita o 

societate europeana cu sediul in Romania, Oficiul National al Registrului 
Comerfului, pe cheltuiala par{ilor, comunica Jumalului Oficial al Uniunii 
Europene, in vederea publicarii, un anun^ care cuprinde: denumirea societa^ii, 
numarul de inmatriculare in registrul comertului in care este inmatriculata §i data 

inmatricularii.”

70. La articolul 251^^ alineatul (2), litera b) se modifica si va avea 

urmatorul cuprins;
„b) in cazul fuziunii prin absorbtie, de la data inregistrarii in registrul 

comertului a actului modificator al actului constitutiv, cu exceptia cazului in care, 
prin acordul partilor, se stipuleaza ca operatiunea va avea efect la o alta data, care 

nu poate fi insa ulterioara incheierii exercitiului fmanciar curent al societatii 
absorbante sau societatilor beneficiare si nici anterioara incheierii ultimului 
exercitiu fmanciar incheiat al societatii sau societatilor care isi transfera 

patrimoniul, si controlul registratorului de registrul comertului prevazut la art.25l‘^ 
alin.(l);”
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71. La articolul 252 alineatul (1), litera b) se modiflca si va avea 

urmatorul 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 mentionate in 

registrul comertului. Acestea se publica §i in Buletinul electronic al registrului 
comertului.”

72. La articolul 252, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul
cuprins:

„(2) Numai dupa inregistrarea in registrul comerjului lichidatorii vor 

exercita aceasta functie.”

73. Dupa articolul 255 se introduce un nou articol, art.255^, cu
urmatorul cuprins:

„Art.255^-In cazul societatilor care au fost dizolvate in conditiile 

art.237 §i art.237^, din fondurile obtinute din vanzarea bunurilor si drepturilor din 

averea societatii se asigura cu prioritate cheltuielile pentru taxe, timbre si orice alte 

cheltuieli aferente vanzarii bunurilor, inclusiv cheltuielile necesare pentru
conservarea si administrarea acestor bunuri precum si pentru plata remuneratiei 
lichidatorului.”

74. La articolul 260, alineatul (1) se modiflca §i va avea urmatorul
cuprins:

„Art.260.- (1) Lichidarea societa^ii trebuie terminata in cel mult un an 

de la data inregistrarii in registrul comerjului a mentiunii de dizolvare. Pentru 

motive temeinice, la cererea lichidatorului, oficiul registrului comeifului poate 

prelungi acest termen cu inca un an, dar nu mai mult de trei prelungiri.”

75. La articolul 260, alineatele (5)-(9) se modiflca §i vor avea urmatorul
cuprins:

„(5) Nerespectarea obliga^iei de depunere a raportului prevazut la 

alin.(4) constituie contravenjie §i se sanctioneaza cu amenda de la 500 lei la 1000 

lei. Constatarea contraven^iilor §i aplicarea sanc^iunilor se realizeaza, din oficiu sau 

la sesizarea oricarei parji interesate, de catre registrator, prin incheiere. Sanc^iunea 

se aplica §i lichidatorului care nu introduce cererea de deschidere a procedurii de 

faliment in termenul prevazut la alin.(4).
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(6) in termen de 15 zile de la terminarea lichidMi, lichidatorii vor 

depune la registrul comerjului cererea de radiere a societa^ii din registrul 
comerpilui, pe baza raportului final de lichidare §i a situajiilor financiare de 

lichidare prin care se prezinta situa^ia patrimoniului, a creantelor §i repartizarea 

activelor ramase, dupa caz, sub sancliunea unei amenzi de 20 lei pe zi de mtarziere, 
care va fi aplicata, din oficiu sau la sesizarea oricarei par{i interesate, de catxe

A

registrator. Incheierea prin care constata incheiata lichidarea §i se dispune radierea 

societa|ii din registrul comeitului se publica in Buletinul electronic al registrului 
comeifului.

(7) Daca in termen de 3 luni de la expirarea termenului men^ionat la 

alin.(l), prelungit dupa caz, oficiul registrului comertului nu a fost sesizat cu nicio 

cerere de radiere, registratorul, din oficiu sau la cererea oricarei persoane 

interesate, constata ca a expirat termenul legal in care putea fi realizata lichidarea 

§i dispune radierea societafii din registrul comertului. Lista societafilor pentru care 

Oficiul National al Registrului Comeifului, prin registrator, urmeaza sa dispuna 

radierea se afl§eaza pe portalul de servicii online al Oficiului National al 
Registrului Comerfului cu cel pu^in 15 zile calendaristice inainte §i se transmite 

Ministerului Finanfelor - Agenfia Nafionala de Administrare Fiscala.
A

(8) Incheierea de radiere a registratorului, pronunfata potrivit alin.(7).
nu este executorie. Aceasta se comunica societafii, Agen^ia Nafionala de 

Administrare Fiscala - administrafia judefeana a fman^elor publice/administrafia 

finan^elor publice a sectorului §i se publica in Buletinul electronic al registrului 
comertului.

A.

(9) Impotriva incheierii registratorului, societatea sau Agentia 

Nationals de Administrare Fiscala sau orice persoana interesata poate formula
A

plangere in termen de 15 zile de la comunicare. In cazul persoanei interesate, 
termenul curge de la publicarea incheierii registratorului in Buletinul electronic al 
registrului comertului. Pl^gerea se depune la oficiul registrului comertului §i se

A

face mentiune despre aceasta in registrul comertului. In termen de 3 zile lucratoare 

de la data depunerii, oficiul registrului comertului o inainteaza instanfei 
competente.”

76. La articolul 260, dupa alineatul (9) se introduce un nou alineat, 
alin.(9^), cu urmatorul cuprins:

„(9')Hotararea pronuntata de instanta in solutionarea pl&igerii poate fi 
atacata numai cu apel, in termen de 30 de zile de la comunicare. Apelantul va 

depune o copie a apelului la oficiul registrului comertului, pentru mentionare in 

registrul comerfului.”
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77. La articolul 260, alineatul (10) se modifica va avea urmatorul
cuprins:

„(10) in cazul in care prevederile art.270^ nu sunt aplicabile, intrucat 
societatea aflata in lichidare, de^i intrune§te conditiile prevazute la art.38 alin.(2)
din Legea nr. 8 5/2014 privind procedurile de prevenire a insolventei §i de 

insolven(a, nu mdepline^te §i cerinta prevazuta la art.5 pct.72 din aceea§i lege, 
registratorul, prin incheiere, constata incheiata lichidarea §i dispune radierea 

societatii pe baza raportului final de lichidare §i a situatiilor financiare de lichidare 

prin care se prezinta situa(ia patrimoniului, a creantelor §i repartizarea activelor 

ramase, dupa caz.”

78. La articolul 261, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul
cuprins:

„(2) in societatile pe actiuni si in comandita pe actiuni registrele 

prevazute la art.177 alin.(l) lit.a)-f) vor fi depuse la registrul comertului la care a 

fost inregistrata societatea, unde orice parte interesata va putea lua cunostinta de 

ele cu registratorul de registrul comertului, iar restul actelor societatii vor fl depuse
la Arhivele Nationale.”

79. La articolui 266, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul
cuprins:

„Art.266.- (1) in cazul in care unul sau mai multi administratori, 
respectiv membri ai directoratului, sunt numiti lichidatori, darea de seama asupra 

gestiunii administratorilor, respectiv a directoratului se depune la oficiul registrului 
comertului, pentru menlionare in registrul comerjului. Aceasta se publica §i in 

Buletinul electronic al registrului comertului, impreuna cu bilanUil final de 

lichidare.”

80. La articolul 268, alineatul (2) 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 comertului.”

81. La articolul 270^% alineatul (2) 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
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maintea datei ^edintei m care adunarea generala extraordinara urmeaza a hotari 
asupra transferului.”

82. La articolul 270^®, alineatul (4) se modifica si va avea urmatorul
cuprins:

„(4) PreUil 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 evalnare recunoscute de legislatia 

in vigoare la data evaluarii. Expertul este numit de registratorul de registrul 
comertului, in conformitate cu dispozitiile art.38 si 39. Costurile de evaluare vor fi 
suportate de societate.”

83. Dupa articolul 293, se introduce un nou articol, art.293^, cu
urmatorul cuprins:

„Art.293\- Ministerul Justitiei informeaza Comisia European^ in 

legatura cu orice modificari ale formelor de societati prevazute de prezenta lege 

care ar afecta continutul anexelor I, II si IIA la Directiva 1132/2017 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 contextul dreptului societatilor comerciale.”

Art.131.- Ordonanta de urgenta a Guvemului nr.44/2008 privind desfasurarea 

activitatilor economice de catre persoanele fizice autorizate, intreprinderile 

individuale si intreprinderile familiale, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, 
Partea I, nr.328 din 25 aprilie 2008, aprobata, cu modified! si completari, prin 

Legea nr.182/2016, publicata in Monitorul Oficial al Rom^iei, Partea I, nr.828 din 

data de 19 octombrie 2016, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. La articolul 8, dupa alineatul (3) se introduce un nou alineat, 
alin.(4), cu urmatorul cuprins:

„(4) Prin semnarea cererii de inregistrare in registrul 
comertului/acordului de constituire, persoanele fizice care solicita inregistrarea ca 

persoana fizica autorizata, intreprindere individuala, intreprindere 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, inffactiuni de fals in 

inscrisuri, evaziune fiscala, infractiuni prev^te de Legea nr. 129/2019 pentru
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prevenirea si combaterea spMarii banilor si finantarii terorismului, precum si 
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.”

2. La articolul 14, dupa alineatul (7) se introduce un non alineat, 
alm.(8), cu urmatorul cuprins:

„(8) Intreruperea temporara a activita^ii unei persoane fizice autorizate, 
intreprinderi individuale sau intreprinderi familiale nu poate depa§i 3 ani de la data 

inscrierii men^iunii in registrul comerfului §i in^tiintarii organelor fiscale. Reluarea 

activita^ii se inregistreaza in registrul comerfului.”

3. La punctul 1 al anexei, subpunctul 1.2^ se abroga.

Art.132.- (1) Procedurile incepute inainte de intrarea in vigoare a prezentei legi 
raman supuse legii in vigoare la acea data.

(2) Dispozitiile art. 115 din prezenta lege se aplica si rezolutiilor 

pronuntate in temeiul Ordonantei de urgenta a Guvemului nr. 116/2009 pentru 

instituirea unor masuri privind activitatea de inregistrare in registrul comer{ului, 
publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr.926 din 30 decembrie 

2009, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr.84/2010, cu modificarile 

ulterioare.
(3) Cererile pentru indreptarea, lamurirea sau completarea incheierii 

judecatorului delegat, formulate in temeiul art.442-445 din Legea nr. 134/2010 

privind Codul de procedura civila, republicata, cu modificarile si completarile 

ulterioare, pentru cererile solutionate de judecatorul delegat inainte de intrarea in 

vigoare a Ordonantei de urgenfa a Guvemului nr. 116/2009, aprobata cu modificari 
si completari prin Legea nr.84/2010, cu modificarile ulterioare, vor fi solutionate 

de tribunal, care va dispune si cu privire la modificarea corespunzMoare a datelor 

inregistrate in registrul comertului.

Art.133.- ONRC colecteaza date cu privire la utilizarea procedurii de constituire 

online §i transmite Comisiei Europene anual, in urmatorii 2 ani de la data intr^i in 

vigoare a prezentei legi sau la solicitarea Comisiei Europene, cel pufin 

urmatoarele: numaml de constituiri online, numarul de cazuri in care au fost 
utilizate formulare-tip, numaml de cazuri in care a fost solicitata prezenta fizica, 
durata medie si costurile constituirii online.
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Art.134.- (1) Num^l maxim de posturi al ONRC se suplimenteaza cu posturile 

de registrator de registrul comertului necesare aplicarii prezentei legi, prin hotarare
A ____

a Guvemului. In situatia in 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 in vedere cu prioritate transformarea acestor posturi.
(2) Posturile de executie pe care erau incadrate persoane desemnate sa 

desfasoare activitati de solutionare a cererilor de inregistrare si care se vacanteaza 

ca urmare a ocuparii de catre acestea a posturilor de registrator se reevalueaza si se 

reduc proportional cu volumul de activitate care se micsoreaza sau, dupa caz, se 

transforma in alte posturi in functie de necesitati.
(3) Pana la numirea primilor registratori prin concurs potrivit 

prezentei legi, rtoan aplicabile dispozitiile legale privind desemnarea §i 
remunerarea directorilor §i a altor persoane desemnate prin decizie a directorului 
general ONRC pentru a indeplini atributiile de solutionare a cererilor prevazute de 

Ordonanta de urgenta a Guvemului nr. 116/2009 pentru instituirea unor masuri 
privind activitatea de inregistrare in registrul comertului, aprobata cu modificari si 
completari de Legea nr. 84/2010, cu modificarile ulterioare.

(4) Pana la modificarea Legii-cadru nr. 15 3/2017 privind salarizarea 

personalului platit din fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare, 
registratorii vor fi salarizati la nivelul de salarizare prev^t pentm persoanele 

desemnate sa indeplineasca atribu^iile de solu^ionare a cererilor prev^ute de 

Ordonanta de urgenta a Guvemului nr. 116/2009 pentru instituirea unor masuri 
privind activitatea de inregistrare in registml comertului, aprobata cu modificari si 
complet^i prin Legea nr.84/2010, cu modificarile ulterioare.

(5) Finanlarea cheltuielilor necesare pentru aplicarea prezentei legi se 

asigura de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerul Justitiei. Guvemul va asigura 

finantarea necesara pentm posturile de registrator.

A

Art.135.- In termen de 6 luni de la intrarea in vigoare a prezentei legi, Oficiul 
National al Registmlui Comertului si autoritatile sau institutiile publice competente 

in domeniul autorizarii functionarii, prev^ute la art. 124 din lege, precum si 
Agenda Nationals 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.l36.-(1) In vederea indeplinirii atributiilor legale, ONRC obtine date si 
informatii privind cazieml judiciar al persoanelor fizice si juridice, in condi^iile 

stabilite de Legea nr.290/2004 privind cazieml judiciar, republicata, cu 

modificMe §i completarile ulterioare, prin transmiterea, in format electronic, a
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informa^iilor de catre Inspectoratul General al Politiei Romane, la solicitarea 

ONRC, in timp real, m cadrul procedurii de solutionare a cererilor de inregistrare.
(2) In termen de 6 luni de la intrarea in vigoare a prezentei legi, 

ONRC si Inspectoratul General al Politiei Rom^e vor incheia un protocol de 

colaborare, avand ca obiect transmiterea informatiilor, prin Sistemul National de 

Evidenta Informatizata a Cazierului Judiciar, care va fi publicat pe pagina de 

internet a par^ilor.

Art.l37.-(1) In actele normative in vigoare, sintagma „rezolutia directorului 
oficiului registrului comerjului/persoanei desemnate” se inlocuie^te cu „incheierea 

registratorului”, sintagma ,judecatorul delegat la oficiul registrului comertului” se 

inlocuie§te cu termenul „registratorur’.
A

(2) In actele normative in vigoare, prin „publicarea in 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 

intelege „publicarea in Buletinul electronic al registrului comertului”.

Art.138,- (1) In termen de 2 luni de la data intrarii in vigoare a prezentei legi se 

infiinteaza Registrul de evidenta a autoritatilor si institufiilor publice centrale si 
locale, tinut de Secretariatul General al Guvemului.

A

(2) In termen de 2 luni de la data infiinfarii Registrului de evidenta a 

autoritatilor si institutiilor publice centrale si locale, ONRC si Secretariatul General 
al Guvemului vor incheia un protocol de colaborare referitor la accesul oficiilor 

registmlui comertului la acest registru.

Art.139.-Prevederile art.44 alin.(2) privind transmiterea catre ONRC de catre 

instanfele judecatore^ti a copiilor in format electronic ale hotararilor judecatoresti 
ce vizeaza acte, fapte, date supuse inregistrarii in registml comertului sunt 
aplicabile dupa finalizarea interconectarii sistemului informatic integrat al ONRC 

cu ECRIS.

Artl40.- in termen de 60 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei legi, se 

emite ordinal ministmlui justitiei pentm aprobarea Normelor metodolo'gice privind 

modul de tinere a registrelor comertului, de efectuare a inregistr^ilor si de 

eliberare a informatiilor.
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Art.141.- In 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 si a formatului cererii de inregistrare, al certificatului de inregistrare si 
a elementelor de siguranta ale certificatului de inregistrare emis in forma 

electronica.

Art.l42.-(1) Personalul care, la data intrarii in vigoare a prezentei, legi, este 

incadrat pe functia de director general sau director general adjunct al ONRC, 
respectiv de director sau director adjunct al oficiilor registrului comertului si au 

mandat in curs isi continua mandatul pana la data expirarii sale.
(2) Personalul care, la data intrarii in vigoare a prezentei legi, este 

incadrat pe functiile prevazute la alin.(l), pe perioada nedeterminata, se 

reincadreaza de la aceasta data pentru un mandat de 4 ani.

Art.143.- La data intr^ii in vigoare a prezentei legi, se abroga:
Legea nr.26/1990 privind registrul comertului, republicata in 

Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr.49 din 4 febmarie 1998, cu modificarile 

si coraple&ile ulterioare;
Legea nr.359/2004 privind simplificarea formalitatilor la 

inregistrarea in registrul comertului a persoanelor flzice, asociatiilor familiale si 
persoanelor juridice, inregistrarea fiscala a acestora, precum si la autorizarea 

functionarii persoanelor juridice, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, 
Partea I, nr.839 din 13 septembrie 2004, cu modificarile si completarile ulterioare;

Ordonanta de urgenta a Guvemului nr. 116/2009 pentru instituirea 

unor masuri privind activitatea de inregistrare in registrul comertului, publicata in 

Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr.926 din 30 decembrie 2009, aprobata, 
cu modificari si comple&i, prin Legea nr.84/2010, cu modific^ile ulterioare.

Art.l44.-(1) Prezenta lege va intra in vigoare in termen de 6 luni de la data 

publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, cu excep^ia art.134, 135, 136 

alin.(2), 138, 140 si 141, care intra in vigoare in termen de 3 zile de la data 

publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea L
(2) Dispozitiile art.8 alin.(2) se aplica de la 1 august 2023.

Art.145.- Anexele 1 si 2 fac parte integranta din prezenta lege.
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Prezenta lege transpune Directiva (UE) 2019/1151 a Parlamentului European si 
Consiliului din 20 iunie 2019 de modificare a Directive! (UE) 2017/1132 in ceea ce prive§te 
utilizarea instrumentelor §i a proceselor digitale in contextul dreptului societatilor comerciale, 
publicata in Jumalul Oficial al Uniunii Europene LI86/80 din 11.07.2019, cu excep^ia art.l 
punctul 5 - in ceea ce priveste articolul 13i si art.l pct.6 in ceea ce prive§te articolul 16 pct.6.
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Acest proiect de lege a fost adoptat de Senat, in ^edinfa din 14 martie 

2022, cu respectarea prevederilor articolului 76 alineatul (1) din Constitutia 

Romaniei, republicata.

p. PRE§EDINTELE SENATULUI

Alina-^tefania Gorghiu

alexandru.nita
Rectangle
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Anexa nr.l

Procedura de numire in functiile de director general, director general adjunct la Oflciul 
National al Registrului Comerfului de director, director adjunct la oflciile registrului

comerfului de pe langa tribunale

Artl.- Poate fi numita in functia de director general, director general adjunct la ONRC 
persoana care indeplineste cumulativ urmatoarele conditii:

a) are cetatenia romana si domiciliul in Rom^ia;
b) are capacitate deplina de exercitiu;
c) este licentiata in drept;
d) are vechime in specialitate juridica de cel putin 7 ani, pentru numirea in 

fiinctia de director general, respectiv de 6 ani, pentru numirea in functia de director general 
adjunct;

e) are vechime in functii de conducere de minimum 3 ani, pentru functia de 
director general, respectiv de 2 ani, pentru functia de director general adjunct;

f) nu are antecedente penale ca urmare a savarsirii unei infractiuni de serviciu 
sau in legatura cu serviciul ori a sav^sirii cu intentie a unei alte infractiuni;

g) este apta, din punct de vedere medical §i psihologic, pentru exercitarea
funcpei;

h) nu este lucrMor operativ, inclusiv acoperit, informator sau colaborator al
serviciilor de informatii;

i) a promovat examenul sau concursul pentru ocuparea acestei functii.

Art.2.- Poate fi numita in functia de director, director adjunct la oficiile registrului 
comertului, persoana care indepline§te cumulativ urmatoarele conditii:

a) are cetatenia romana si domiciliul in Romania;
b) are capacitate deplina de exerci^iu;
c) este licen^iata in drept;
d) are vechime in specialitate juridica de cel putin 5 ani, pentru functia de 

director, respectiv de 4 ani pentru functia de director adjunct;
e) are vechime in functii de conducere de minimum 2 ani, pentru functia de 

director, respectiv de un an pentru functia de director adjunct;
f) nu are antecedente penale ca urmare a savar§irii unei infractiuni de serviciu 

sau in legatura cu serviciul ori a savarsirii cu intentie a unei alte infractiuni;
g) este apta, din punct de vedere medical §i psihologic, pentru exercitarea

funcpei;
h) nu este lucrator operativ, inclusiv acoperit, informator sau colaborator al

serviciilor de informatii;
i) a promovat examenul sau concursul pentru ocuparea acestei functii.
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Art.3.- (1) Concursul sau examenul pentru numirea in functia de director general, 
director general adjunct la ONRC, director, director adjunct la oficiile registrului comerpilui 
consta in doua probe:

a) interviul pentru testarea aptitudinilor manageriale;
b) proba scrisa pentru verificarea cuno^tintelor juridice, teoretice si practice 

din legislatia 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 Justi^iei si a ONRC cu cel putin 45 zile inainte de data fixata pentru sustinerea 
interviului. In situa^ia in care se modifica data §i locul desfa§ur^ii concursului, se va publica un 
nou anunl, prin aceleasi mijloace, cu minimum 5 zile inainte de data fixata pentru sus^inerea 
probelor.

(2) Anunpil de concurs cuprinde informa^ii referitoare la: data, locul si modul de 
desfa§urare a concursului, numtol §i tipul func^iilor scoase la concurs, conditiile de inscriere la 
concurs, cuantumul taxei de inscriere, tematica §i bibliografia de concurs, termenul-limita pentru 
depunerea actelor de inscriere la concurs, datele de contact de unde se pot obtine informatii 
suplimentare.

Art.5.- Taxa de inscriere la concurs se stabileste in functie de cheltuielile necesare pentru 
organizarea concursului si se aproba prin ordin al ministrului justitiei. Taxa de inscriere la 
concurs se restituie in cazul unor situatii objective de impiedicare a particip^i la concurs 
intervenite inainte de sustinerea primei probe a concursului.

Art.6.- (1) Comisia de organizare a concursului, comisia de interviu, comisia de 
verificare a cunostintelor juridice §i comisia de solu^ionare a contesta^iilor se numesc prin ordin 
al ministrului justitiei.

(2) Comisia de organizare a concursului verifica indeplinirea de catre candidati a 
conditiilor de participare la concurs, asigura comunicarea rezultatelor probelor de concurs §i a 
rezultatelor finale si indeplineste orice alte atributii legate de organizarea si desf^urarea sa. 
Comisia se compune din pre?edinte §i doi membri, desemnati din randul personalului din 
Ministerul Justitiei.

(3) Comisia de interviu elaboreaza intrebarile care vor fi adresate candidatilor §i 
baremul de evaluare in baza caruia se face aprecierea interviului, realizeaza intervievarea 
candidajilor, evalueaza §i noteaza raspunsurile candidatilor. Comisia se compune din presedinte 
si doi membri, desemnaji din randul personalului cu functii de conducere din cadrul Ministerului 
Justitiei.

(4) Comisia de verificare a cuno§tin^elor juridice elaboreaza subiectele tip grila 
pentru proba scrisa si noteaza lucrarile candidaplor. Comisia se compune din pre§edinte si doi 
membri, desemnati din r^dul personalului de specialitate juridica din cadrul Ministerului 
Justitiei. in comisie pot fi desemnate si cadre didactice din invat^antul superior juridic.

(5) Comisia de solu^ionare a contesta^iilor solufioneaza contestapile depuse de 
candidaji cu privire la rezultatul verific^ii indeplinirii conditiilor de participare la concurs, 
privind rezultatul objinut la proba de interviu, inclusiv privind baremul de evaluare, §i 
contestatiile privitoare la nota obtinuta la proba scrisa, inclusiv la subiectele tip grila pentru
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proba scrisa. Comisia de verificare a contestatiilor se compune din presedinte §i doi membri, 
desemnati din randui personalului de specialitate juridica din Ministerul Justitiei. Din comisie 
pot face parte §i cadre didactice din invatammtul superior juridic. Cel putin unul dintre membri 
este desemnat din randui personalului cu functii de conducere din Ministerul Justitiei.

(6) Persoanele care intrunesc cond4iile pentru a face parte din comisiile de 
examen sau concurs pot define calitatea de membru al unei singure comisii, dintre comisiile 
men^ionate la alin.(l), in cadrul aceluia§i concurs.

(7) Nu pot fi numite in comisiile prev^te la alin.(l) persoanele care au so^ul sau 
so^ia, rude ori afini pana la gradul al patrulea inclusiv in randui candida^lor. Din aceea§i comisie 
sau din comisii diferite nu pot face parte so^i, rude sau afini pana la gradul al patrulea inclusiv.

Art.7.- (1) Cererea pentru inscrierea la examen sau concurs, impreuna cu documentele ce 
atesta indeplinirea conditiilor prevazute la art.l lit.a)-h) sau, dupa caz, art.2 lit.a)-h), se depun cel 
mai tarziu cu 8 zile inainte de data susfinerii probei de interviu la Ministerul Justifiei.

(2) Comisia de organizare verifica existenfa documentelor din dosarele 
candidafilor ce atesta indeplinirea conditiilor prevazute la art. 1 lit.a)-h) sau, dupa caz, art.2 lit.a)- 
h) §i intocmeste tabelul candidatilor, pe care il publica pe pagina de internet a Ministerului 
Justitiei si pe cea a ONRC cu cel pufin 5 zile inainte de data probei de interviu.

(3) fn termen de 24 de ore de la data publicarii tabelului candidatilor, candidafii 
pot formula contestape, care se transmite prin e-mail sau fax la Ministerul Justipei.

(4) Contestapile vor fi soluponate de comisia de soluponare a contestapilor, iar 
rezultatele vor fi publicate, in acelasi timp, pe pagina de internet a Ministerului Justipei si pe cea 
a ONRC in termen de 24 de ore de la expirarea termenului pentru depunerea contestapilor.

Art.8.- (1) Proba de interviu consta in zece intrebm care sa verifice:
a) capacitatea de organizare §i luare a deciziilor;
b) capacitatea de coordonare si exercitare a controlului;
c) capacitatea de analiza, sinteza, previziune, strategie §i planificare;
d) capacitatea de adaptare rapida §i inipativa;
e) abilitaple de comunicare cu personalul din subordine, alte institupi.

mass-media;
f) condipile de asigurare a accesului la informapile de interes public din 

cadrul institupei §i transparenfa actului de conducere;
g) evaluarea §1 folosirea resurselor;
h) gestionarea situafiilor de criza §i rezistenfa la stres;
i) preocuparea pentru pregatirea §i perfecponarea profesionala;
j) capacitatea de repartizare a sarcinilor de serviciu in cadrul institupei.

(2) Fiecare intrebare de la proba de interviu se noteaza 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 aritmetica a punctelor acordate de fiecare membru al 
comisiei pentru proba de interviu.

(3) Se declara admis la proba de interviu candidatul care a obpnut minimum 30 de
puncte.

(4) In termen de 24 de ore de la data public^ii rezultatelor, candidapi pot formula 
contestape cu privire la baremul de evaluare si rezultatul obpnut, care se transmit prin fax sau 
e-mail la Ministerul Justipei.
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(5) Contesta^iile vor fi solu^ionate de comisia de solutionare a contesta^iilor, iar pe 
baza punctajului obtinut §i m urma solu^ion^ii contesta^iilor, dupa caz, se intocme§te tabelul cu 
candida^ii declara^i admi§i la proba de interviu, care se publica, in acelasi timp, pe pagina de 
internet a Ministerului Justitiei si pe cea a ONRC, in termen de 2 zile lucratoare de la expirarea 
termenului pentru depunerea contestatiilor.

Art.9.- (1) Proba scrisa pentru verificarea cunostintelor juridice, teoretice §i practice, se 
sustine in termen de cel putin 5 zile de la data publicarii rezultatelor la proba de interviu.

(2) Timpul destinat lucrarii scrise este cel stabilit comisia de verificare a 
cuno§tintelor juridice §i nu poate depa§i 4 ore calculate din momentul in care s-a incheiat 
distribuirea subiectelor cMre to^i candida^ii.

(3) Proba scrisa consta in 50 de intreb^i tip grila din legisla^ia in domeniul
registrului comerpilui.

(4) Fiecare intrebare la proba scrisa se noteaza cu 2 puncte.
(5) Se declara admis la proba scrisa candidatul care a ob|inut im punctaj de

minimum 70 de puncte.
(6) 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 §i pe cea a 
ONRC. Contesta^ia se transmite prin e-mail sau fax la Ministerul Justi^iei.

(7) Contesta^iile la rezultatele si subiectele tip grila ale probei scrise se 
soluponeaza de comisia de soluponare a contestapilor, iar pe baza punctajului obpnut, in urma 
solupon^ii contestapilor, dupa caz, se intocme§te tabelul cu rezultatele finale ale examenului 
sau concursului, care se publica, in acelap timp, pe pagina de internet a Ministerului Justipei si a 
ONRC, in termen de 2 zile lucratoare de la data expir^ii termenului pentru depunerea
contestapilor. Funcpa va fi ocupata de catre candidatul care a obpnut cel mai mare punctaj la 
proba scrisa.

(8) In caz de punctaje egale, departajarea se va face avandu-se in vedere punctajul
obpnut la proba de interviu.

Art.lO.- (1) Candidatui admis i§i preia funcpa in maximum 15 zile lucratoare de la data 
public^ii rezultatelor finale. In cazul in care candidatul admis nu poate respecta termenul 
menponat, acesta inainteaza o cerere motivata, in scris, ministrului justipei, in care prezinta 
motivele intarzierii §i termenul la care ip poate prelua funcpa, dar nu mai tarziu de 30 de zile 
lucratoare de la data afi§arii rezultatelor finale.

(2) In cazul neprezentarii la termenul stabilit, funcpa este declarata vacanta, 
urmand sa se comunice urmatoarei persoane clasate in ordinea punctajului, dar nu mai pupn de 
70 de puncte, posibilitatea de a ocupa funcpa respectiva sau sa se reia procedura de ocupare a 
acesteia.

Art.ll.- Persoana numita in funcpa de director general, director general adjunct la Oficiul 
Naponal al Registrului Comerpilui sau in funcpile de director, director adjunct la oficiile 
registrului comerpilui de pe l^ga tribunale, conform prezentei legi, care nu obpne autorizape ce 
implica lucrul cu informapi clasificate, dupa promovarea concursului sau examenului, se 
elibereaza din funcpe prin ordin al ministrului justipei, in termen de maximum 5 zile de la 
comunicarea institupei cu atribupi in acest sens.
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Anexa iir.2

Procedura de numire m functia de registrator de registrul comertului

Art.l.-(l) Concursul sau examenul pentru numirea in functia de registrator de registrul 
comertului consta in doua probe:

a) proba de interviu;
b) proba scrisa pentru verificarea cunostinfelor 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) Anunpil de concurs se publica pe pagina de internet a ONRC cu cel pufin 45 zile 
inainte de data fixata pentru sustinerea interviului. In situafia in care se modifica data §i locul 
desfa§urarii concursului, se va publica un nou anun^, prin acelea^i mijloace, cu minimum 5 zile 
inainte de data fixata pentru sus^inerea probelor.

(2) Anun^ul de concurs cuprinde cel putin informafii referitoare la: data, locul si 
modul de desfa§urare a concursului, numarul funcfiilor scoase la concurs, conditiile de inscriere 
la concurs, actele necesare inscrierii la concurs, tematica §i bibliografia de concurs, termenul- 
limita pentru depunerea actelor de inscriere 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 indeplinirea de 
catre candidati a condi^iilor de participare la concurs, asigura comunicarea rezultatelor probelor 
de concurs si a rezultatelor finale si indeplineste orice alte atributiile legate de organizarea §i 
desfasurarea sa. Comisia se compune din pre^edinte §i doi membri, desemnati de directorul 
general din rkidul personalului ONRC.

(3) Comisia de interviu ?i de verificare a cunostintelor juridice elaboreaza intreb^le 
care vor fi adresate candidatilor la proba de interviu si baremul de evaluare in baza c^ia se face 
aprecierea interviului, realizeaza intervievarea candida^ilor, evalueaza §i noteaza raspunsurile 
candidatilor, elaboreaza subiectele tip grila pentru proba scrisa si noteaza lucrMe candida^ilor.

(4) Comisia de solufionare a contestaliilor solu^ioneaza contestafiile depuse de 
candida^i cu privire la rezultatul verificarii indeplinirii conditiilor de participare la concurs, cu 
privire la rezultatul ob^inut la proba de interviu, inclusiv cu privire la baremul de evaluare, §i 
contestatiile privitoare la rezultatul obtinut la proba scrisa si la grila pentru proba scrisa.

(5) Comisiile prevazute la alin.(3) si (4) se corapun 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 Justitiei. 
In comisie pot fi desemnate si cadre didactice din invatamantul superior juridic.

(6) Persoanele care intrunesc cond4iile pentru a face parte din comisiile de examen 
sau concurs pot define calitatea de membru al unei singure comisii, dintre comisiile menfionate 
la alin.(l), in cadrul aceluia§i concurs.

(7) Nu pot fi numite in comisiile prevazute la alin.(l) persoanele care au soful sau 
Sofia, rude ori afini pana la gradul al patrulea inclusiv in r^dul candidafilor. Din aceea§i comisie 
sau din comisii diferite nu pot face parte sofi, rude sau afini p^a la gradul al patrulea inclusiv.
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Art.4.-(1) Cererea pentru inscrierea la examen sau concurs, impreuna cu documentele ce 
atesta indeplinirea conditiilor de mscriere la concurs, se depun cel mai tarziu cu 8 zile inainte de 
data stabilita pentru sus^inerea probei de interviu la departamentul de resurse umane din cadrul 
ONRC sau al oficiilor registrului comertului.

(2) Comisia de organizare verifica existen^a documentelor din dosarele candida^ilor 
ce atesta indeplinirea conditiilor pentru inscrierea la concurs si intocme^te tabelul candidatilor, 
pe care il publica pe pagina de internet a ONRC cel mai t^ziu cu 5 zile inainte de data probei de 
interviu.

(3) in termen de 24 de ore de la data publicarii tabelului canditatilor, candida^ii pot 
formula contestable, care se transmite prin email sau fax la ONRC.

(4) Contestabiile vor fi solubionate de comisia de solubionare a contestabiilor, iar 
rezultatele vor fi publicate in termen de 24 de ore de la expirarea termenului de depunere a 
contestatiilor.

Art.5.-(1) Proba de interviu consta in zece intrebari prin care se verifica:
a) capacitatea de organizare;
b) capacitatea de analiza §i sinteza;
c) capacitatea de adaptare rapida la situatii de criza;
d) capacitatea de a lucra in echipa;
e) gradul de asumare a responsabilitabii;
f) abilitabile de comunicare si vocabular;
g) echilibrul si adaptabilitatea;
h) rezistenba la stres;
i) preocuparea pentru pregatirea §i perfecbionarea profesionala;
j) conformitatea dintre valorile candidatului §i cultura organizabiei.

(2) Fiecare intrebare de la proba de interviu se noteaza 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 aritmetica a punctelor acordate de fiecare membru al 
comisiei pentru proba de interviu.

(3) Se declara admis la proba de interviu candidatul care a obbinut minimum 30 de
puncte.

(4) In termen de 24 de ore de la data public^ii rezultatelor pe pagina de internet a 
ONRC, candidabii pot formula contestable, care se transmite prin e-mail sau fax la ONRC.

(5) Contestabiile vor fi solubionate de comisia de solubionare a contestabiilor, iar 
tabelul cu candidabii declarabi admi§i la proba de interviu, in urma solutionarii contestatiilor, se 
publica pe pagina de internet a ONRC in termen de 2 zile lucrMoare de la expirarea termenului 
pentru depunerea contestatiilor.

Art.6.-(1) Proba scrisa se sustine in termen de cel putin 5 zile de la data public^ii tabelului 
cu candatii declarati admisi la proba de interviu, dar nu mai mult de 10 zile.

(2) Timpul destinat lucr^ii scrise este cel stabilit de comisia de verificare a 
cuno^tintelor juridice §i nu poate depa§i 4 ore calculate din momentul in care s-a incheiat 
distribuirea subiectelor catre tobi candidabii.

(3) Proba scrisa consta in 100 de intrebari tip grila din legislabia in domeniul 
registrului comerbului, dreptului societatilor, dreptului civil.

(4) Fiecare intrebare la proba scrisa se noteaza cu 1 punct.
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(5) Se declara admis la proba scrisa candidatul care a ob^inut un punctaj de
minimum 70 de puncte.

(6) Rezultatele probei scrise si/sau grila de concurs pot fi contestate in termen de 24 
de ore de la publicarea rezultatelor. Contestatia se transmite prin e-mail sau fax la ONRC.

(7) Contesta^iile la proba scrisa si/sau grila de concurs se solu^ioneaza de catre 
comisia de solu^ionare a contestapilor, 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 in 
ordinea punctajelor obtinute la proba scrisa.

(8) In caz de punctaje egale, departajarea se va face av^du-se in vedere punctajul 
ob^inut la proba de interviu.

Art7.-(1) Candidatul admis i§i preia func^ia in maximum 15 zile lucratoare de la data 
public^ii rezultatelor finale pe pagina de internet a ONRC. In cazul in care candidatul admis nu 
poate respecta termenul menlionat, acesta inainteaza o cerere motivata, in scris, directorului 
general al ONRC in care prezinta motivele intarzierii §i termenul la care i§i poate prelua functia, 
dar nu mai tarziu de 30 de zile lucratoare de la data afi§arii rezultatelor finale.

(2) In cazul neprezentarii la termenul stabilit, functia este declarata vacanta, urmmd 
sa se comunice urmatoarei persoane clasate in ordinea punctajului, dar nu mai pupn de 70 de 
puncte, posibilitatea de a ocupa funclia respective sau sa se reia procedura de ocupare a acesteia.




