
GUVERNUL ROMÂNIEI 

 

Ordonanţă de Urgenţă  

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

  

 

Prin Legea camerelor de comerţ din România nr. 335/2007, camerele de comerţ 
au fost reorganizate structural şi funcţional, într-o concepţie modernă şi esenţialmente 
utilă pentru a accentua rolul şi funcţiile acestora şi pentru a spori  eficienţa activităţii lor. 
Atribuţiile ce revin camerelor de comerţ nu pot fi realizate corect şi complet, în folosul 
comercianţilor: 

a) atribuţiile prevăzute de art. 4 lit. e), g), i) şi j) din legea 335/2007 sunt practic şi 
substanţial amputate, iar uneori chiar imposibil de realizat, prin lipsa informaţiilor 
necesare, prin informaţii incomplete sau prin amânarea şi trenarea procedurii de 
informare la registrul comerţului de pe lângă tribunal; 

b) în locul realizării atribuţiilor arătate prin lege în însăşi substanţa lor, activitatea 
camerelor de comerţ este redusă la simple operaţii tehnico-materiale neutile 
comercianţilor sau investitorilor şi fără punerea la dispoziţia acestora a bazei de date 
şi de informaţii, eliminându-se esenţa atribuţiilor şi scopul exercitării acestora; 

c) în sensul noilor reglementări comunitare, având ca obiect simplificarea şi 
accelerarea procedurilor de desfăşurare şi finalizare a operaţiunilor comerciale, 
separaţia actualmente existentă între cadrul organizatoric şi cel funcţional al 
camerelor de comerţ trebuie grabnic înlăturată, atât în interesul comercianţilor şi 
investitorilor, cât şi în interes general; 

d) pentru a facilita accederea la fondurile europene şi pentru rapida diseminare a 
acestora, în timp util către agenţii economici, este necesar, de urgenţă, ca însăşi 
camerele de comerţ să dispună de toate informaţiile necesare cu privire la existenţa 
obiectului de activitate şi funcţionarea agenţilor economici, pe care, în prezent le 
deţine registrul comerţului de pe lângă tribunal.  

În condiţiile păstrării reglementărilor actuale cu privire la registrul comerţului, sunt 
conservate şi amplificate considerabil consecinţele negative ce rezultă din ruptura creeată 
între atribuţiile ce revin camerelor de comerţ, portivit legii de organizare şi funcţionare şi 
posibilităţile efective, reale, de îndeplinire a acestora, aceste împrejurări constituind 
situaţii extraordinare, care impun măsuri imediate de reglementare, 

 

În temeiul art. 115 alin (4 ) din Constituţia României republicată, 

Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă          

 

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: 



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 ” 

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 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 semnatura acestora, sunt de autoritate publică, în baza dispoziţiilor 
cuprinse în acestea făcându-se înscrieri în registrul comerţului, fără vreo altă formalitate.”  

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 Cameră 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 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.” 

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 ale 
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 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.” 



5. Articolul 11 va avea următorul cuprins: 

“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. ” 

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.” 

7. Articolul 46 va avea următorul cuprins: 

“Art. 46 - Sesizare instanţei pentru aplicarea amenzilor prevăzute la art. 44 şi art. 
45 se poate face de orice persoană interesată.” 

8. Articolul 51 va avea următorul cuprins: 

“Art. 51 - Oficiul Naţional al Registrului Comerţului asigură condiţiile necesare în 
vederea funcţionării sistemului informatic unitar al registrului comerţului.” 

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. 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 ordonanţe de urgenţă, se soluţionează în continuare de către 
Oficiul Naţional al Registrului Comerţului din subordinea Ministerului Justiţiei, oficiile 
registrului comerţului de pe lângă tribunale. 

ART. IV 

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

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 
folosinţa 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. VI 

Până la identificarea unor sedii corespunzătoare pentru funcţionarea registrului 
comerţului, Oficiul 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 imobilelor.  

ART. VII 

În condiţiile funcţionării defectuase a oficiilor registrului comerţului de pe lângă o 
cameră 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. VIII 

(1) Actele emise de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului şi de oficiile 
registrului comerţului anterior intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă rămân 
valabile. 

(2) Formularele-tip prevăzute de dispoziţiile legale, utilizate în activitatea 
Oficiului Naţional al Registrului Comerţului şi de către registrul comerţului se menţin în 
continuare, cu schimbarea antetului potrivit ordonanţei de urgenţă, în conformitate cu 
dispoziţia Camerei de Comerţ şi Industrie a României. 

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. 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: 

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

„n) ţine registrul comerţului” 

2. La articolul 4, după litera n) se introduc două noi litere, litera 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;”  



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

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

  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 ordonanţă de urgenţă, se va republica, după 
aprobarea acesteia prin lege, dându-se textelor o nouă numerotare. 

 

 

PRIM-MINISTRU 

 

CĂLIN POPESCU-TARICEANU 


