
 
PARLAMENTUL  ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 

Comisia juridică, de  disciplină  şi imunităţi 
 

          Bucureşti,  10 iunie 2009 
                           Nr. 31/983/2008 

 

                                                                                                                                                    Pl-x 624/2008/2009 
 

RAPORT SUPLIMENTAR 
asupra propunerii legislative  pentru modificarea şi completarea Legii nr.26/1990 privind registrul  

comerţului şi a Legii camerelor de comerţ din România nr.335/2007   
 

 
                  În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările 
ulterioare, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a fost sesizată, spre dezbatere în fond, cu  propunerea  legislativă 
pentru modificarea şi completarea Legii nr.26/1990 privind registrul  comerţului şi a Legii camerelor de comerţ 
din România nr.335/2007, trimisă cu adresa nr. Pl-x 624 din 8 octombrie 2008 şi  înregistrată cu nr.31/983  din  10 
octombrie 2008.   
                Potrivit prevederilor  art. 75 din Constituţia României, republicată şi ale art. 92 alin. (9) pct.2 din 
Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Camera Deputaţilor este  Cameră decizională. 

     Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a respins iniţiativa legislativă în şedinţa din 7 octombrie  2008. 
               Consiliul Legislativ,  prin avizul nr.1046 din 09.09.2008, a avizat favorabil  propunerea legislativă, cu unele 
observaţii şi propuneri. 
               Guvernul, prin punctul  de vedere transmis cu adresa nr.2274/18.09.2008, susţine adoptarea acestei iniţiative 
legislative, cu luarea în considerare a observaţiilor formulate. 
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                Iniţiativa legislativă are ca obiect de reglementare modificarea Legii nr.26/1990 privind registrul comerţului, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi a Legii camerelor de comerţ din România nr.335/2007, 
în sensul trecerii sistemului oficiilor de registru al comerţului, de la Ministerul Justiţiei şi tribunale, în sistemul 
Camerelor de Comerţ din România.    
                 În conformitate cu prevederile art. 61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, membrii Comisiei 
juridice, de disciplină şi imunităţi  au examinat propunerea legislativă  şi documentele care  o  însoţesc, în şedinţa din  8 
decembrie 2008.         

     În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi ( 9 voturi pentru, 2 voturi 
împotrivă şi 4 abţineri), să propună plenului Camerei Deputaţilor adoptarea propunerii legislative, cu 
amendamente. 
                Plenul Camerei Deputaţilor, în şedinţa din 23 februarie 2009, la solicitarea domnului deputat Florin 
Iordache, a hotărât retrimiterea propunerii legislative la comisia sesizată în fond, în vederea reexaminării şi depunerii 
unui nou raport,  în temeiul art.70 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat. 

În conformitate cu prevederile art.61 şi 70 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, membrii  
Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi  au reexaminat propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea 
Legii nr.26/1990 privind registrul  comerţului şi a Legii camerelor de comerţ din România nr.335/2007, în şedinţa  din 
10 iunie 2009.  La lucrările Comisiei a participat, în calitate de invitat, din partea Ministerul Justiţiei şi Libertăţilor 
Cetăţeneşti, doamna Rodica Constantinovici, secretar de stat.   La  forma iniţială a propunerii legislative au fost depuse 
amendamente, în scris, de către membrii grupului parlamentar al PSD+PC. 
                La şedinţă au fost prezenţi 19 deputaţi, din numărul total de 24 membri ai Comisiei juridice, de disciplină şi 
imunităţi. 
                În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi (11 voturi pentru, 8 împotrivă şi o 
abţinere) să întocmească Raportul suplimentar cu menţinerea propunerii de adoptare a  propunerii legislative pentru 
modificarea şi completarea Legii nr.26/1990 privind registrul  comerţului şi a Legii camerelor de comerţ din România 
nr.335/2007, cu  amendamentele admise prezentate în Anexă. 

     În raport cu obiectul şi conţinutul reglementării, propunerea legislativă  face parte din categoria legilor 
organice. 
 
                                                     VICEPREŞEDINTE ,                                            SECRETAR, 

                                       Florin IORDACHE                                    Gabriel ANDRONACHE                           
                      
   Red.  Consilier,  Cecilia Păduroiu 
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                                                                                                                                                           ANEXĂ    

AMENDAMENTE ADMISE: 
la propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.26/1990 privind registrul comerţului şi a Legii 

camerelor de comerţ din România nr.335/2007   
                                                                                                                                                                     Pl-x 624/2008 

 
Nr. 
crt. Text propunere legislativă Text propus de comisie 

(autorul amendamentului) Motivare 

1. Titlul legii  
Lege pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.26/1990 privind registrul comerţului şi a Legii 
camerelor de comerţ din România nr.335/2007      

 
 Nemodificat 

 

2. ART.I- Legea nr.26/1990 privind registrul 
comerţului, republicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr.49 din 4 februarie 1998, cu 
modificările şi completările ulterioare, se modifică 
şi se completează după cum urmează: 

 
 Nemodificat 

 

3. 1. Alineatul (2) al articolului 2 va avea următorul 
cuprins: 
„(2) Registrul central al comerţului se ţine de către 
Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, entitate 
fără personalitate juridică, organizată şi funcţionând 
pe lângă Camera de Comerţ şi Industrie a 
României.” 

1. Alineatul (2) al articolului 2 va avea 
următorul cuprins: 
„(2) Registrul central al comerţului se ţine de 
către Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, 
entitate cu personalitate juridică, organizată şi 
funcţionând pe lângă Camera de Comerţ şi 
Industrie a României, care este organizaţie de 
utilitate publică, în înţelesul Legii Camerelor 
de Comerţ din România nr. 335/2007. 
 

Autori: deputaţii Florin Iordache, Bogdan 
Ciucă, Grup PSD+PC 

 
- pentru a fi pus 
de acord cu 
modificarea 
propusă la art.1 
din Legea 
camerelor de 
comerţ. 

4. 2. La articolul 8, după alineatul (4) se introduc 
două noi alineate, alineatul (5) şi alineatul (6), cu 
următorul cuprins: 
„(5) Conducerea Oficiului Naţional al Registrului 
Comerţului, respectiv directorul general şi directorul 

2. Nemodificat 
 
 
 Alin.(5) nemodificat 
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Nr. 
crt. Text propunere legislativă Text propus de comisie 

(autorul amendamentului) Motivare 

general adjunct, şi conducerea oficiilor registrului 
comerţului, respectiv directorul şi directorul adjunct, 
sunt investiţi să îndeplinească un serviciu de interes 
public. 
(6) Actele încheiate de persoanele prevăzute la 
alin.(5) în exerciţiul funcţiunii, purtând parafa şi 
semnătura acestora, sunt de autoritate publică, în 
baza dispoziţiilor cuprinse în acestea făcându-se 
înscrieri în registrul comerţului, fără vreo altă 
formalitate.” 

 
 
 
 
(6) Actele încheiate în exerciţiul funcţiunii de 
persoanele prevăzute la alin. (5) sunt de 
autoritate publică, ele trebuind să poarte  
parafa şi semnătura acestora şi producând 
efectele specifice fără vreo altă formalitate. 
 

Autor: Comisia juridică, de disciplină şi 
imunităţi  

 
 
 
- Se reformulează 
textul de la 
alin.(6) pentru a fi 
pus de acord cu 
prevederile art.6, 
potrivit cărora, 
înregistrările în 
Registrul 
Comerţului se fac 
pe baza unui act al 
puterii 
judecătoreşti, 
respectiv 
încheiere a 
judecătorului 
delegat sau o 
hotărâre 
judecătorească 
irevocabilă. 

5. 3. Articolul 9 va avea următorul cuprins: 
     „ Art.9 -  (1) Oficiile Registrului Comerţului se 
organizează în subordinea Oficiului Naţional al 
Registrului Comerţului şi funcţionează pe lângă 
fiecare Camera de Comerţ şi Industrie judeţeană, în 
înţelesul Legii camerelor de comerţ din România nr. 
335/2007. 
 
 
   (2) Oficiul Naţional al Registrului Comerţului 
se organizează şi funcţionează pe lângă Camera 

3. Articolul 9 va avea următorul cuprins: 
     „ Art.9 -  (1) Oficiile Registrului Comerţului 
se organizează în subordinea Oficiului Naţional 
al Registrului Comerţului şi funcţionează pe 
lângă fiecare Camera de Comerţ şi Industrie 
judeţeană, care este organizaţie de utilitate 
publică, în înţelesul Legii camerelor de comerţ 
din România nr. 335/2007. 
 
Alin.(2) nemodificat 
 

 
- pentru a fi pus 
de acord cu 
modificarea 
propusă la art.1 
din Legea 
camerelor de 
comerţ. 
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Nr. 
crt. Text propunere legislativă Text propus de comisie 

(autorul amendamentului) Motivare 

de Comerţ şi Industrie a României. 
 (3) Oficiile registrului comerţului prevăzute la alin. 
(1) comunică Oficiului Naţional al Registrului 
Comerţului orice înmatriculare sau menţiune 
operată, în termen de cel mult 15 zile de la 
efectuare”. 
 

 
 Alin.(3) nemodificat 
 
 
Autor: deputat Florin Iordache, Grup PSD+PC 

6. 4. Articolul 10 va avea următorul cuprins:  
 
      „Art. 10 - (1) Structura organizatorică şi modul 
de funcţionare ale Oficiului Naţional al Registrului 
Comerţului şi ale oficiilor registrului comerţului de 
pe lângă Camerele de Comerţ şi Industrie judeţene, 
precum şi numărul maxim de posturi ale acestora se 
stabilesc prin regulament  aprobat de preşedintele 
Camerei de Comerţ şi Industrie a României. 
 
 
 
 
 
   (2) Salarizarea personalului Oficiului Naţional al 
Registrului Comerţului şi al oficiilor registrului 
comerţului de pe lângă Camerele de Comerţ şi 
Industrie judeţene se stabileşte în condiţiile 
prevăzute de Codul Muncii. 
 
   (3) Finanţarea cheltuielilor curente şi de capital 
aferente activităţii Oficiului Naţional al Registrului 
Comerţului şi a oficiilor registrului comerţului de pe 
lângă Camerele de Comerţ şi Industrie judeţene se 
realizează din taxele şi tarifele percepute, potrivit 
art. 11 şi intră în alcătuirea bugetului Camerelor 

4. Articolul 10 va avea următorul cuprins:  
 
„Art. 10 - (1) Structura organizatorică şi modul 
de funcţionare ale Oficiului Naţional al 
Registrului Comerţului şi ale oficiilor registrului 
comerţului de pe lângă Camerele de Comerţ şi 
Industrie judeţene, precum şi numărul maxim 
de posturi ale acestora se stabilesc prin 
regulament la propunerea directorului 
general al Oficiului Naţional al Registrului 
Comerţului aprobat de colegiul de conducere 
al  Camerei de Comerţ şi Industrie a 
României. 
      Autor: deputat Florin Iordache. 
 
Alin.(2) nemodificat 
 
 
 
 
   (3) Finanţarea cheltuielilor curente şi de 
capital aferente activităţii Oficiului Naţional al 
Registrului Comerţului şi a oficiilor registrului 
comerţului de pe lângă Camerele de Comerţ şi 
Industrie judeţene se realizează din tarifele 
percepute, potrivit art. 11 şi sunt evidenţiate 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- deoarece 
activitatea 
Registrului 
Comerţului este 
un serviciu public 
la dispoziţia 
statului se 
consideră că 
profitul realizat în 
urma unei astfel 
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Nr. 
crt. Text propunere legislativă Text propus de comisie 

(autorul amendamentului) Motivare 

de Comerţ şi Industrie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   (4) Conducerea Oficiului Naţional al 
Registrului Comerţului de pe lângă Camera de 
Comerţ şi Industrie a României este asigurată de 
un Director General şi un Director General 
Adjunct  numiţi de preşedintele Camerei de 
Comerţ şi Industrie a României, în condiţiile 
legii. 
(5) Conducerea Oficiilor registrului comerţului 
de pe lângă Camerele de Comerţ şi Industrie 
judeţene este asigurată de directori şi directori 
adjuncţi, numiţi de preşedintele Camerei de 
Comerţ şi Industrie a României, în condiţiile 
legii.” 
 

într-un capitol separat în bugetul Camerelor 
de Comerţ şi Industrie.  
Autori: deputaţii Florin Iordache şi Bogdan 
Ciucă 
 
   (31) Sumele rezultate din diferenţa dintre 
veniturile încasate prin activitatea Oficiului 
Naţional al Registrului Comerţului de pe 
lângă Camera de Comerţ şi Industrie a 
României şi din activitatea oficiilor 
Registrului Comerţului de pe lângă Camerele 
de Comerţ şi Industrie judeţene şi cheltuielile 
aferente necesare funcţionării acestora se fac 
venit la bugetul de stat. 
 
Autor: deputat Florin Iordache, Grup PSD+PC 
 
 
Alin.(4) nemodificat 
 
 
 
 
 
Alin.(5) nemodificat 
 
 
 

de activităţi 
trebuie să aparţină 
bugetului de stat. 

7. 5. Articolul 11 va avea următorul cuprins: 
 

5. Articolul 11 va avea următorul cuprins: 
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Nr. 
crt. Text propunere legislativă Text propus de comisie 

(autorul amendamentului) Motivare 

     „ Art.11 -    (1) Pentru operaţiunile efectuate, 
oficiul registrului comerţului percepe taxe şi tarife 
stabilite prin hotărâre a Guvernului, la propunerea 
Camerei de Comerţ şi Industrie a României. 
 
    (2) Taxele şi tarifele percepute potrivit alin. (1) se 
achită la casieria biroului unic din cadrul 
oficiului registrului comerţului sau prin virament 
în contul Camerelor de Comerţ şi Industrie.” 

„Art.11 -    (1) Pentru operaţiunile efectuate, 
oficiul registrului comerţului percepe tarife 
stabilite prin hotărâre a Guvernului, la 
propunerea Camerei de Comerţ şi Industrie a 
României. 
    (2) Taxele şi tarifele percepute potrivit alin. 
(1) se încasează în numerar sau prin 
virament în contul special deschis în 
evidenţele financiar - contabile ale Camerelor 
de Comerţ şi Industrie pentru operaţiunile 
specifice activităţilor Registrului Comerţului. 
 
Autor: deputat Florin Iordache, Grup PSD+PC 

8. 6. Alineatul (4) al articolului 12 va avea 
următorul cuprins: 
 
   „(4) Modul de ţinere a registrelor, precum şi de 
efectuare a înregistrărilor se stabileşte prin norme 
aprobate prin dispoziţia preşedintelui Camerei 
de Comerţ şi Industrie a României.”   
 

6.  Alineatul (4) al articolului 12 va avea 
următorul cuprins: 
 
„(4) Modul de ţinere a registrelor, precum şi de 
efectuare a înregistrărilor se stabileşte prin 
norme aprobate prin ordin comun al 
Ministrului Justiţiei şi Libertăţilor 
Cetăţeneşti şi al   preşedintelui Camerei de 
Comerţ şi Industrie a României.”  
 
Autor: Comisia juridică, de disciplină şi 
imunităţi  

 

9. 7. Articolul 46 va avea următorul cuprins: 
   „ Art.46- Sesizarea instanţei pentru aplicarea 
amenzilor prevăzute la art. 44 şi 45 se poate face de 
orice persoană interesată.” 
 

 
7.  Nemodificat 

 

10. 8. Articolul 51 va avea următorul cuprins: 
„ Art. 51 - Oficiul Naţional al Registrului 
Comerţului asigură condiţiile necesare în vederea 

 
8. Se elimină 

 Autor: comisia juridică, de disciplină şi 
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Nr. 
crt. Text propunere legislativă Text propus de comisie 

(autorul amendamentului) Motivare 

funcţionării sistemului informatic unitar de 
înregistrare şi arhivare al registrului comerţului.” 
 

imunităţi  

11.    ART.II 
   Personalul actual al Oficiului Naţional al 
Registrului Comerţului din subordinea Ministerului 
Justiţiei, al oficiilor registrului comerţului de pe 
lângă tribunale se consideră preluat la Oficiul 
Naţional al Registrului Comerţului de pe lângă 
Camera de Comerţ şi Industrie a României şi la 
oficiile registrului comerţului de pe lângă Camerele 
de Comerţ şi Industrie judeţene, la care trece 
împreună cu posturile aferente, în condiţiile legii. 

ART.II 
   Personalul actual al Oficiului Naţional al 
Registrului Comerţului din subordinea 
Ministerului Justiţiei, al oficiilor registrului 
comerţului de pe lângă tribunale se consideră 
preluat la Oficiul Naţional al Registrului 
Comerţului de pe lângă Camera de Comerţ şi 
Industrie a României şi la oficiile registrului 
comerţului de pe lângă Camerele de Comerţ şi 
Industrie judeţene, la care trece împreună cu 
posturile aferente, în condiţiile prevăzute de 
dispoziţiile art. 10 alin.(1). 
 
Autor: deputat Florin Iordache, Grup PSD+PC 
 

 

12.   ART.III 
   Cererile adresate Oficiului Naţional al Registrului 
Comerţului din subordinea Ministerului Justiţiei, 
oficiile registrului comerţului de pe lângă tribunale, 
până la data intrării în vigoare a prezentei legi, se 
soluţionează în continuare de către Oficiul Naţional 
al Registrului Comerţului din subordinea 
Ministerului Justiţiei, oficiile registrului comerţului 
de pe lângă tribunale. 

  ART.III 
   Cererile adresate Oficiului Naţional al 
Registrului Comerţului din subordinea 
Ministerul Justiţiei şi Libertăţilor Cetăţeneşti 
oficiile registrului comerţului de pe lângă 
tribunale, până la data intrării în vigoare a 
prezentei legi, se soluţionează în continuare de 
către Oficiul Naţional al Registrului Comerţului 
din subordinea Ministerului Justiţiei, oficiile 
registrului comerţului de pe lângă tribunale. 
  
Autor:Comisia juridică, de disciplină şi 
imunităţi 
 
 

 



 9

Nr. 
crt. Text propunere legislativă Text propus de comisie 

(autorul amendamentului) Motivare 

13.    ART.IV 
    În termen de 30 de zile de la data intrării în 
vigoare  a prezentei legi, bazele de date ale Oficiului 
Naţional al Registrului Comerţului din subordinea 
Ministerului Justiţiei, ale oficiilor registrului 
comerţului de pe lângă tribunale, precum şi 
documentele care privesc activitatea acestora, se 
preiau de către Oficiului Naţional al Registrului 
Comerţului şi de către oficiile registrului comerţului 
de pe lângă camerele de comerţ şi industrie 
judeţene, pe bază de protocol de predare-preluare 
încheiat intre reprezentanţii Ministerului Justiţiei şi 
cei ai Camerei de Comerţ şi Industrie a României. 

   ART.IV 
    În termen de 30 de zile de la data intrării în 
vigoare  a prezentei legi, bazele de date ale 
Oficiului Naţional al Registrului Comerţului din 
subordinea Ministerul Justiţiei şi Libertăţilor 
Cetăţeneşti, ale oficiilor registrului comerţului 
de pe lângă tribunale, precum şi documentele 
care privesc activitatea acestora, se preiau de 
către Oficiului Naţional al Registrului 
Comerţului şi de către oficiile registrului 
comerţului de pe lângă camerele de comerţ şi 
industrie judeţene, pe bază de protocol de 
predare-preluare încheiat intre reprezentanţii 
Ministerului Justiţiei şi cei ai Camerei de 
Comerţ şi Industrie a României. 
 Autor:Comisia juridică, de disciplină şi 
imunităţi 
 

 

14.     ART.V 
     Bunurile cu care au fost dotate Oficiul Naţional 
al Registrului Comerţului şi oficiile registrului 
comerţului continuă să fie utilizate de către aceste 
structuri şi trecute în folosinţă gratuită a Camerei de 
Comerţ şi Industrie a României, pe bază de protocol 
încheiat între reprezentanţii Ministerului Justiţiei şi 
cei ai Camerei de Comerţ şi Industrie a României. 

ART.V 
     Bunurile aflate în dotarea Oficiul Naţional al 
Registrului Comerţului şi oficiile registrului 
comerţului continuă să fie utilizate de către 
aceste structuri şi trec în folosinţa gratuită a 
Camerei de Comerţ şi Industrie a României, pe 
bază de protocol încheiat între reprezentanţii 
Ministerul Justiţiei şi Libertăţilor Cetăţeneşti 
şi cei ai Camerei de Comerţ şi Industrie a 
României. 
 
Autor: deputat Florin Iordache, Grup PSD+PC 

 

15.     ART.VI 
     Până la identificarea unor sedii corespunzătoare 
pentru funcţionarea registrului comerţului, Oficiul 

    ART.VI 
     Până la identificarea unor sedii 
corespunzătoare pentru funcţionarea registrului 
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Nr. 
crt. Text propunere legislativă Text propus de comisie 

(autorul amendamentului) Motivare 

Naţional al Registrului Comerţului, oficiile 
registrului comerţului vor folosi sediile existente, în 
condiţiile legii privind concesionarea sau 
închirierea, pe bază de contract de închiriere sau 
de protocol încheiat între reprezentanţii 
Ministerului Justiţiei şi cei ai Camerei de Comerţ 
şi Industrie a României ori, după caz, contracte de 
închiriere cu alte persoane care au dreptul de 
proprietate asupra imobilului. 

comerţului, Oficiul Naţional al Registrului 
Comerţului, oficiile registrului comerţului vor 
folosi sediile existente, pe bază de protocol 
încheiat între reprezentanţii Ministerului 
Justiţiei şi Libertăţilor Cetăţeneşti şi cei ai 
Camerei de Comerţ şi Industrie a României ori, 
după caz, contracte de închiriere, în condiţiile 
Codului civil, cu persoanele care au dreptul de 
proprietate asupra imobilului. 
 
Autor: deputat Florin Iordache, Grup PSD+PC 
 

16.     ART.VII 
     În condiţiile funcţionării defectuoase a oficiilor 
registrului comerţului de pe lângă camera de comerţ 
şi industrie judeţeană, gestionarea acesteia intră în 
obligaţia Oficiului Naţional al Registrului 
Comerţului de pe lângă Camera de Comerţ şi  
Industrie a României.  
      Măsura se aplică prin dispoziţia Preşedintelui 
Camerei de Comerţ şi Industrie a României. 

    ART.VII 
    (1) În condiţiile funcţionării defectuoase sau 
a neîndeplinirii atribuţiilor prevăzute în lege 
de către oficiul registrului comerţului de pe 
lângă camera de comerţ şi industrie judeţeană, 
gestionarea acesteia intră în obligaţia Oficiului 
Naţional al Registrului Comerţului de pe lângă 
Camera de Comerţ şi    Industrie a României.  
    (2) Măsura se aplică prin dispoziţia 
Preşedintelui Camerei de Comerţ şi Industrie a 
României. 
Autor: deputat Florin Iordache, Grup PSD+PC 
 

- deoarece art.VII 
este alcătuit din 
două alineate, 
acestea trebuie 
numerotate. 

17.      ART.VIII 
    (1) Actele emise de Oficiul Naţional al 
Registrului Comerţului şi de oficiile registrului 
comerţului anterior intrării în vigoare a prezentei 
legi, rămân valabile. 
     (2)  Formularele-tip prevăzute de dispoziţiile 
legale, utilizate în activitatea Oficiului Naţional al 
Registrului Comerţului şi de către registrul 

 
 Nemodificat 
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comerţului se menţin în continuare, cu schimbarea 
antetului potrivit prezentei legi, în conformitate cu 
dispoziţia Camerei de Comerţ şi Industrie a 
României. 
 

18.     ART.IX 
      Referirile la Oficiul Naţional al Registrului 
Comerţului din subordinea Ministerului Justiţiei, 
precum şi la oficiile registrului comerţului de pe 
lângă tribunale, din cuprinsul tuturor actelor 
normative, se înlocuiesc cu : Oficiul Naţional al 
Registrului Comerţului de pe lângă Camera de 
Comerţ şi Industrie a României, respectiv  oficiile 
registrului comerţului de pe lângă camerele de 
comerţ şi industrie judeţene, după caz. 
 

ART.IX 
      Referirile la Oficiul Naţional al Registrului 
Comerţului din subordinea Ministerul Justiţiei 
şi Libertăţilor Cetăţeneşti , precum şi la 
oficiile registrului comerţului de pe lângă 
tribunale, din cuprinsul tuturor actelor 
normative, se înlocuiesc cu : Oficiul Naţional al 
Registrului Comerţului de pe lângă Camera de 
Comerţ şi Industrie a României, respectiv  
oficiile registrului comerţului de pe lângă 
camerele de comerţ şi industrie judeţene, după 
caz. 
 

Autor: Comisia juridică, de disciplină şi 
imunităţi 

 

 

19.      ART.X 
     Legea camerelor de comerţ din România nr. 
335/2007 publicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, Nr. 836 din 6 decembrie 2007, 
cu modificările şi completările ulterioare, se 
modifică şi se completează după cum urmează: 

     ART.X 
     Legea camerelor de comerţ din România nr. 
335/2007 publicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, Nr. 836 din 6 decembrie 
2007, se modifică şi se completează după cum 
urmează: 
 

Autor: Comisia juridică, de disciplină şi 
imunităţi 

 

- având în vedere 
că Legea 
nr.335/2007 nu a 
fost modificată, 
sintagma „cu 
modificările şi 
completările 
ulterioare” trebuie 
eliminată. 

20.  1. La articolul 1 alineatul (1) va avea 
următorul cuprins: 
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Camerele de Comerţ sunt organizaţii autonome, 
neguvernamentale, apolitice, fără scop 
patrimonial, de utilitate publică, cu 
personalitate juridică, creată în scopul de a 
reprezenta, apăra şi susţine interesele membrilor 
lor şi ale comunităţii de afaceri în raport cu 
autorităţile publice şi cu organismele din ţară şi 
străinătate. 
Autor: deputat Florin Iordache, Grup PSD+PC 
 
 

21. 1. La  articolul 4, litera n), va avea următorul 
cuprins: 

„n) ţine registrul comerţului” 
 

 Pct.1 devine pct.2, 
Nemodificat 
 

Autor: Comisia juridică, de disciplină şi 
imunităţi 

 

Prin renumerotare 

22.    2. La articolul 4, după litera n), se introduc 
două noi litere, n1) şi litera n2) , cu următorul 
cuprins: 
n1) „proiectarea şi execuţia siglei şi a emblemei 
pentru firme; 
n2) redactarea declaraţiei pe proprie răspundere a 
fondatorilor, administratorilor, împuterniciţilor 
sucursalelor şi a cenzorilor că îndeplinesc condiţiile 
prevăzute de lege.” 
 

     Pct.2 devine pct.3,  nemodificat 
 

Autor: Comisia juridică, de disciplină şi 
imunităţi 

- prin 
renumerotare 

23. 2. La articolul  28, litera a) va 
avea următorul cuprins: 

 
„a) ţine registrul central al comerţului şi evidenţa 
emblemelor comerciale la nivel naţional;” 

4.  La alineatul (2) al articolului  28, litera a) 
va avea următorul cuprins: 
    a)  nemodificat 
 

Autor: Comisia juridică, de disciplină şi 
imunităţi 

- lit.a) este 
subsumată 
alineatului (2) 
- prin 
renumerotare, 3. 
devine 4. 
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24.      ART. XI 
    Legea nr. 26/1990 privind registrul comerţului 
republicată în Monitorul Oficial al României, Partea 
I, Nr. 49 din 4 februarie 1998, cu modificările şi 
completările ulterioare, precum şi cu modificările 
aduse prin prezenta lege, se va republica, după 
aprobarea acesteia prin lege, dându-se textelor o 
nouă numerotare. 

ART. XI 
    Legea nr. 26/1990 privind registrul 
comerţului republicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, Nr. 49 din 4 februarie 1998, 
cu modificările şi completările ulterioare, 
precum şi cu modificările şi completările aduse 
prin prezenta lege, se va republica, dându-se 
textelor o nouă numerotare. 

Autor: Comisia juridică, de disciplină şi 
imunităţi 

- formulare 
potrivit normelor 
de tehnică 
legislativă 

 
 
 
 
Red. Consilier C. Păduroiu 
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