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Articol unic. - Se aprobă Ordonanţa Guvernului nr.72 din              

13 august 2004 pentru modificarea art. 39 din Legea nr.26/1990 
privind registrul comerţului, adoptată în temeiul art.1 pct.I.9 din Legea 
nr.291/2004 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe, 
publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.791 din 27 
august 2004, cu următoarele modificări: 

 
1. La articolul I, alineatele (1), (2), (3) şi (8) ale articolului 39 

vor avea următorul cuprins: 
 
“Art. 39. - (1) Oficiul registrului comerţului va refuza înscrierea 

unei firme care, neitroducând elemente deosebite în raport cu firme 
deja înregistrate, poate produce confuzie cu acestea.  

(2) Se interzice înscrierea unei firme care conţine cuvintele 
“ştiinţific, academie, academic, universitate, universitar, şcoală, 
şcolar” sau derivatele acestora. 
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(3) Înscrierea unei firme care conţine cuvintele “naţional, 
român, institut” sau derivatele acestora ori cuvinte sau sintagme 
caracteristice autorităţilor şi instituţiilor publice centrale se realizează 
numai cu acordul Secretariatului General al Guvernului. 

(8) Verificarea disponibilităţii firmei şi a emblemei se face de 
către oficiul registrului comerţului înainte de întocmirea actelor 
constitutive sau, după caz, de modificare a firmei sau a emblemei.”  

 
 
 
2. La articolul II, alineatele (3) şi (4) vor avea următorul 

cuprins: 
“(3) În cazul în care firma conţine cuvintele “ştiinţific, 

academie, academic, universitate, universitar, şcoală, şcolar” sau 
derivatele acestora, persoana juridică este obligată să îşi modifice în 
mod corespunzător denumirea firmei în termen de maximum 3 luni de 
la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe.” 

(4) În cazul în care autoritatea competentă refuză eliberarea 
acordului prevăzut la alin.(1), persoana juridică este obligată să-şi 
modifice în mod corespunzător denumirea firmei, în termen de 
maximum 3 luni de la data la care refuzul de emitere a acordului 
rămâne irevocabil, prin epuizarea căilor de atac prevăzute de lege.” 
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Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu 
respectarea prevederilor articolului 75 şi ale articolului 76 alineatul (2) 
din Constituţia României, republicată. 
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