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Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 

 
COMISIA JURIDICĂ, 

DE DISCIPLINĂ ŞI IMUNITĂŢI 
    

 
Bucureşti, 04.04.2018                                  
Nr. 4c-11/179                                                       

 PLx 96/2018 

                                                                             
 

BIROULPERMANENT  
AL 

CAMEREI DEPUTATILOR 
 
 
 
 

Vă înaintăm, alăturat, RAPORTUL asupra proiectului de Lege 

privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.96/2017 pentru  

modificarea Legii nr.26/1990 privind registrul comerţului, transmis cu adresa  

nr. PL-x 96 din  12 martie 2018 şi înregistrată cu nr.4c-11/179 din 13 martie 

2018. 

În raport cu obiectul şi conţinutul său,  proiectul de lege face parte 

din categoria legilor ordinare.  

 
 
 
 
 

PREŞEDINTE, 
Eugen NICOLICEA 
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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

 
COMISIA JURIDICĂ,                  

DE DISCIPLINĂ ŞI IMUNITĂŢI 
                 

 Bucureşti, 04.04.2018 
PL-x 96 

 
RAPORT  

asupra proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.96/2017 pentru  modificarea Legii nr.26/1990 privind 

registrul comerţului 
  

În conformitate cu prevederile art. 95 şi 115 din Regulamentul 

Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificări şi completări, Comisia juridică, 

de disciplină şi imunităţi, a fost sesizată spre dezbatere, în fond, în procedură de 

urgenţă, cu proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.96/2017 pentru  modificarea Legii nr.26/1990 privind registrul 

comerţului, transmis cu adresa nr. PL-x 96 din 12 martie 2018, înregistrat sub 

nr. 4c-11/179 din 13 martie 2018. 

Conform dispoziţiilor art. 75 din Constituţia României, republicată, 

şi ale art.92 alin. (9) pct.1, din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, 

Camera Deputaţilor este Cameră decizională. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a  adoptat proiectul 

de lege  în şedinţa din 7 martie 2018. 

Consiliul Legislativ a avizat favorabil proiectul de lege, conform 

avizului nr.1096 din 13 decembrie 2017. 

Comisia pentru industrii şi  servicii, a avizat favorabil iniţiativa 

legislativă, conform avizului nr. 4c-3/122 din 20 martie  2018. 
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  Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea Legii 

nr.26/1990, în sensul ca finanţarea cheltuielilor curente şi de capital ale 

Oficiului Naţional al Registrului Comerţului şi ale oficiilor registrului 

comerţului de pe lângă tribunale să se realizeze integral de la bugetul de stat, 

prin bugetul Ministerului Justiţiei. 

În conformitate cu prevederile art.61 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, republicat, membrii Comisiei au examinat proiectul de lege, în 

şedinţa din 4 aprilie 2018.  

Membrii Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi au  fost  

prezenţi la şedinţă  conform listei de  prezenţă. 

În urma dezbaterilor, membrii Comisiei juridice, de disciplină şi 

imunităţi au hotărât, cu unanimitate de  voturi să propună plenului Camerei 

Deputaţilor, adoptarea,  proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr.96/2017 pentru  modificarea Legii nr.26/1990 privind 

registrul comerţului. 

În raport cu obiectul şi conţinutul său,  proiectul de lege  face parte 

din categoria legilor ordinare.  

   
 
 
 
               PREŞEDINTE,                                                 SECRETAR,                                    
               Eugen NICOLICEA                                Alina-Elena TĂNĂSESCU       
 
 
 
 
 
 
 
Consilier  parlamentar 
Florica Manole 
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