TABEL DE CONCORDANŢA
Directiva 2012/17/UEa Parlamentului European şi a Consiliului din 13 iunie 2012 de modificare a Directivei 89/666/CEE a Consiliului şi a Directivelor
2005/56/CE şi 2009/101/CE ale Parlamentului European şi ale Consiliului în ceea ce priveşte interconectarea registrelor centrale, ale comerţului şi ale
societăţilor
Legislaţie internă relevantă:
Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul înregistrării în registrul comerúlui
Acte normative în vigoare:
Legea nr.26/1990 privind registrul comerţului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
Legea nr.31/1990 privind societăţile, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
Legea nr.359/2004privind simplificarea formalităţilor la înregistrarea în registrul comerţului a persoanelor fizice, asociaţiilor familiale şi persoanelor juridice,
înregistrarea fiscală a acestora, precum şi la autorizarea funcţionării persoanelor juridice, cu modificările şi completările ulterioare
OUG nr. 116/2009 pentru instituirea unor măsuri privind activitatea de înregistrareîn registrul comerțului

Nr.
crt.

Prevederi directivă

Prevederi legislaţie internă în vigoare

Propuneri de modificare
Observaţii

Art.1
Modificări
aduse
Directivei
89/666/CEE

Directiva 89/666/CEE se modifică
după cum urmează :
1. La articolul 1 se adaugă
următoarele alineate:
"(3) Documentele şi informaţiile
menţionate la articolul 2 alineatul (1)
se pun la dispoziţia publicului prin
sistemul de interconectare a

Legea nr. 26/1990
Art. I pct. 2 din Proiect; Legea nr.26/1990
Art. 4
Art. 4
(1)Registrul comerţului este public.
(2)Oficiul registrului comerţului este obligat
să elibereze, pe cheltuiala persoanei care a
făcut cererea, copii certificate de pe
înregistrările efectuate în registru şi de pe

registrelor centrale, ale comerţului şi
ale
societăţilor,
instituit
în
conformitate cu articolul 4a alineatul
(2) din Directiva 2009/101/CE a
Parlamentului
European
şi
a
Consiliului din 16 septembrie 2009
de
coordonare,
în
vederea
echivalării, a garanţiilor impuse
societăţilor în statele membre, în
înţelesul articolului 54 al doilea
paragraf din tratat, pentru protejarea
intereselor asociaţilor sau terţilor (*)
(denumit în continuare «sistemul de
interconectare
a
registrelor»).
Articolul 3b şi articolul 3c alineatul
(1) din directiva menţionată se aplică
mutatis mutandis.

actele prezentate, precum şi informaţii
despre datele înregistrate în registrul
comerţului şi certificate constatatoare că un
anumit act sau fapt este ori nu este
înregistrat.
(3) Actele prevăzute la alin. (2) pot fi cerute
şi eliberate şi prin corespondenţă.
(4) La cerere, documentele prevăzute la alin.
(1) se eliberează în formă electronică, cu
transmitere on‐line, având încorporată,
ataşată sau logic asociată semnătura
electronică extinsă.
(5) Tarifele percepute pentru eliberarea de
copii şi/sau informaţii, indiferent de
modalitatea de furnizare, nu vor depăşi
costurile administrative implicate de
eliberarea acestora.

„(4) Documentele prevăzute la alin. (2),
în format electronic, având încorporată,
atașată sau logic asociată semnătura
electronică extinsă, pot fi cerute și eliberate
prin mijloace electronice, prin intermediul
portalului de servicii online al Oficiului
Național al Registrului Comerțului, precum
și prin intermediul sistemului Punctul de
Contact Unic electronic (PCU), în
conformitate cu prevederile Ordonanței de
Urgență a Guvernului nr.49/2009 privind
libertatea de stabilire a prestatorilor de
servicii și libertatea de a furniza servicii în
România.”
Art. I pct. 3 din Proiectul de lege; Legea nr.
26/1990
„Art. 41 ‐ (1) Copii în format
electronic ale documentelor și informațiile
prevăzute la art. 4 se pun la dispoziția
publicului și prin sistemul de interconectare
a registrelor comerțului.
(2) Tariful perceput
pentru
furnizarea de copii și/sau informații prin
sistemul de interconectare a registrelor
comerțului nu va depăși costurile

(4)Statele membre se asigură că
sucursalele au un identificator unic,
care permite identificarea lor fără
echivoc în comunicarea dintre
registre
prin
sistemul
de
interconectare a registrelor. Acest
identificator unic include cel puţin
elemente
care
să
permită
identificarea statului membru al
registrului, a registrului naţional de
origine şi a numărului sucursalei din
registrul respectiv şi, dacă este
necesar, elemente pentru a evita
erorile de identificare."
(*)JO L 258, 1.10.2009, p. 11. Notă:
titlul Directivei 2009/101/CE a fost
adaptat pentru a se lua în
considerare
renumerotarea
articolelor din Tratatul de instituire a
Comunității
Europene,
în
conformitate cu articolul 5 din
Tratatul de la Lisabona; inițial,
trimiterea era la articolul 48
paragraful al doilea din tratat.”

administrative de procesare în vederea
furnizării acestora și pentru asigurarea
disponibilității lor prin sistemul de
interconectare a registrelor comerțului.
(3) Tariful prevăzut la alin.(2) se
stabilește prin ordin al ministrului justiției,
putând fi indexat anual cu rata inflației.

Art. 12
(1)Registrul comerţului este alcătuit dintr‐un
registru pentru înregistrarea comercianţilor
persoane fizice şi asociaţii familiale, un
registru pentru înregistrarea societăţilor
cooperative şi un altul pentru înregistrarea
celorlalţi comercianţi persoane juridice.
Pentru fiecare an se deschide un registru.
Aceste registre se ţin în sistem computerizat.
(2) Fiecare comerciant înregistrat va purta
un număr de ordine, începând de la numărul
1 în fiecare an.
(3) Oficiul registrului comerţului va mai ţine
şi dosare, pentru fiecare comerciant, cu
actele depuse. înregistrările efectuate în
registru vor fi evidenţiate şi în dosarul
comerciantului.
(4) Modul de ţinere a registrelor, de
efectuare a înregistrărilor şi de furnizare a
informaţiilor la art. 4 se stabileşte prin
norme aprobate prin ordin al ministrului
justiţiei.

Art. I pct.6 din proiectul de lege; Legea
nr.26/1990
“Art. 12 ‐ (1) Registrul comerțului este
alcătuit dintr‐un registru pentru înregistrarea
persoanelor juridice societăți, companii
naționale și societăți naționale, regii
autonome, grupuri de interes economic,
organizații cooperatiste, societăți europene,
grupuri europene de interes economic, alte
persoane juridice expres prevăzute de lege,
cu sediul principal sau sedii secundare în
România, un registru pentru înregistrarea
persoanelor juridice societăți cooperative și
societăți cooperative europene cu sediul
principal sau sedii secundare în România și
un registru pentru înregistrarea persoanelor
fizice autorizate, întreprinderi individuale și
întreprinderi familiale, cu sediul profesional
sau sedii secundare în România. Aceste
registre se țin în sistem computerizat.
(2) Fiecare persoană înregistrată în
registrul comerțului va purta un număr de
ordine din registrul comerțului, începând de
la numărul 1 în fiecare an, acordat la nivel

național din registrul central al comerțului.
(3) Oficiul registrului comerțului ține
și dosare cu documentele depuse și
documentele în baza cărora se efectuează
înregistrările în registrul comerțului, pentru
fiecare persoană înregistrată, în care vor fi
evidențiate și înregistrările efectuate în
registrul comerțului.”
Art. I pct. 7 din Proiectul de lege; Legea nr.
26/1990:
„Art. 121 ‐ Pentru identificare,
inclusiv în comunicarea dintre registrele
comerțului din statele membre prin
sistemul de interconectare, persoanele
fizice şi juridice înregistrate în registrul
comerţului vor avea și un identificator unic
la nivel european EUID, care include
elementul de identificare al României,
elementul de identificare al registrului
național, numărul persoanei din registrul
respectiv și, dacă este necesar, alte
elemente pentru a evita erorile de
identificare. Structura identificatorului unic
la nivel european (EUID) se aprobă prin
ordin al ministrului justiției. ”
Art. I pct. 9 din proiectul de lege; Legea nr.
26/1990
Art. 24
(1)Comerciantul cu sediul principal al „Art. 24‐ (1) Persoanele juridice cu sediul
comerţului în străinătate care deschide principal al activității în străinătate care
sucursale în România trebuie să ceară deschid sucursale în România trebuie să

înregistrarea acestora la oficiul registrului
comerţului de la sediul fiecărei sucursale.
(2)Cererea va cuprinde următoarele:
a)numele/denumirea comerciantului din
străinătate şi forma juridică, precum şi
denumirea sucursalei, dacă este diferită de
cea a comerciantului;
b)registrul în care este înmatriculat
comerciantul din străinătate şi numărul de
înmatriculare;
c)sediul social;
d)obiectul de activitate al sucursalei;
e)numele şi calitatea reprezentanţilor
comerciantului din străinătate şi ale celor
care se ocupă nemijlocit de activitatea
sucursalei, cu precizarea dacă puterile ce li s‐
au conferit urmează a fi exercitate împreună
sau separat;
f)în cazul sucursalelor societăţilor comerciale
din state care nu sunt membre ale Spaţiului
Economic European, se va menţiona şi legea
aplicabilă comerciantului.

(3) La registrul comerţului de la sediul
sucursalei se depun:
a) actul constitutiv şi statutul comerciantului
din străinătate, dacă sunt conţinute în
documente separate, împreună cu toate
modificările acestor documente sau actul
constitutiv
actualizat,
în
traducere
certificată;
b) în cazul sucursalelor comercianţilor din

ceară înregistrarea acestora la oficiul
registrului comerțului de la sediul fiecărei
sucursale.
(2) Cererea va cuprinde următoarele:
a) numele/denumirea persoanei
juridice din străinătate şi forma juridică,
precum și denumirea sucursalei, dacă este
diferită de cea a persoanei juridice;
b) registrul în care este înmatriculată
persoana juridică din străinătate, numărul
de înmatriculare și, după caz, identificatorul
unic la nivel european EUID;
c) sediul social;
d) obiectul de activitate al sucursalei;
e)
numele
și
calitatea
reprezentanților persoanei juridice din
străinătate şi ale celor care se ocupă
nemijlocit de activitatea sucursalei, cu
precizarea dacă puterile ce li s‐au conferit
urmează a fi exercitate împreună sau
separat;
f) în cazul sucursalelor persoanelor
juridice din state care nu sunt membre ale
Spațiului Economic European, se va
menționa și legea aplicabilă persoanei
juridice.
(3) La registrul comerțului de la
sediul sucursalei se depun:
a) actul constitutiv și statutul
persoanei juridice din străinătate, dacă sunt
conținute în documente separate, împreună
cu toate modificările acestor documente sau
actul constitutiv actualizat, în traducere

state care nu sunt membre ale Uniunii
Europene sau ale Spaţiului Economic
European, documente care să ateste sediul
social al comerciantului din străinătate,
obiectul de activitate al acestuia şi, cel puţin
anual, suma capitalului subscris, dacă aceste
informaţii nu sunt incluse în documentele
prevăzute la lit. a);
c) un certificat, în traducere certificată, de la
registrul în care este înmatriculat
comerciantul din străinătate, care să ateste
existenţa societăţii;
d) anual, situaţia financiară a comerciantului
din străinătate, aprobată, verificată şi
publicată potrivit legislaţiei statului în care
comerciantul are domiciliul/sediul social,
care va fi supusă aceloraşi formalităţi de
publicitate prevăzute pentru situaţiile
financiare ale societăţilor comerciale
româneşti;
e) în situaţia în care comerciantul din
străinătate care deschide o sucursală în
România are sediul social într‐un stat
membru al Uniunii Europene, documentele
contabile ale comerciantului din străinătate,
aşa cum sunt ele întocmite, auditate şi
publicate în conformitate cu legea statului
membru care guvernează comerciantul din
străinătate;
f) în situaţia în care comerciantul din
străinătate care deschide o sucursală în

certificată;
b) în cazul sucursalelor persoanei
juridice din state care nu sunt membre ale
Uniunii Europene sau ale Spațiului Economic
European, documente care să ateste sediul
social al persoanei juridice din străinătate,
obiectul de activitate al acesteia și, cel puțin
anual, valoarea capitalului subscris, dacă
aceste informații nu sunt incluse în
documentele prevăzute la lit. a);
c) un certificat, în traducere
certificată, de la registrul în care este
înmatriculată
persoana
juridică
din
străinătate, care să ateste existența
societății;
d) anual, situațiile financiare ale
persoanei juridice din străinătate, aprobate,
verificate și publicate potrivit legislației
statului în care persoana juridică are
domiciliul/sediul social, care vor fi supuse
acelorași formalități de publicitate prevăzute
pentru situațiile financiare ale societăților
persoane juridice române;
e) în cazul în care opersoana juridică
din străinătate ce deschide o sucursală în
România are sediul social într‐un stat
membru al Uniunii Europene, situațiile
financiare ale persoanei juridice din
străinătate, așa cum sunt ele întocmite,
auditate şi publicate în conformitate cu
legislația statului membru care guvernează
persoana juridică din străinătate;
f) în cazul în care persoana juridică

România nu este guvernat de legea unui stat
membru al Uniunii Europene sau a Spaţiului
Economic European, documentele contabile
ale agentului economic din străinătate, aşa
cum sunt acestea întocmite, auditate şi
publicate în conformitate cu legea din
România, cu excepţia cazului în care legea
care
guvernează
comerciantul
din
străinătate
prevede
reguli
contabile
echivalente celor aflate în vigoare în Uniunea
Europeană;
g) dovada sediului sucursalei.
(4) Dacă este cazul, se înregistrează menţiuni
referitoare la:
a) deschiderea unei proceduri judiciare sau
extrajudiciare
de
insolvenţă
asupra
comerciantului din străinătate;
b) dizolvarea societăţii din străinătate,
numele şi puterile lichidatorilor, finalizarea
lichidării;
c)închiderea sucursalei.

din străinătate ce deschide o sucursală în
România nu este guvernat de legea unui stat
membru al Uniunii Europene sau a Spațiului
Economic European, situațiile financiare ale
agentului economic din străinătate, așa cum
sunt acestea întocmite, auditate și publicate
în conformitate cu legea din România, cu
excepția cazului în care legea care
guvernează persoana juridică din străinătate
prevede reguli contabile echivalente celor
aflate în vigoare în Uniunea Europeană;
g) dovada sediului sucursalei.
(4) Dacă este cazul, se înregistrează
mențiuni referitoare la:
a) deschiderea și încetarea unei
proceduri judiciare sau extrajudiciare de
insolvență asupra persoanei juridice din
străinătate;
b) dizolvarea, deschiderea lichidării
persoanei juridice din străinătate, numele și
puterile lichidatorilor, finalizarea lichidării;
c) închiderea sucursalei și radierea
acesteia din registrul comerțului.
(…)
(5) Dacă o persoană juridică cu
sediul social în străinătate înființează mai
multe sucursale în țară, documentele
prevăzute la alin.(3)‐(4) se depun numai la
una dintre sucursale, la alegerea societății,
în registrul comerțului în care sunt
înregistrate celelalte sucursale, precizându‐
se care este registrul prin care se asigură
formalitățile de publicitate.”

2.Se introduce următorul articol:
"Articolul 5a
(1)Registrul societăţii pune la
dispoziţie fără întârziere, prin
sistemul de interconectare a
registrelor,
informaţiile
privind
deschiderea şi încetarea oricărei
proceduri de lichidare sau de
insolvenţă a societăţii şi privind
radierea societăţii din registru, dacă
acestea au consecinţe juridice în
statul
membru
al
registrului
societăţii.
(2)Registrul sucursalei asigură, prin
intermediul
sistemului
de
interconectare a registrelor, primirea
fără întârziere a informaţiilor
menţionate la alineatul (1).
(3)Schimbul de informaţii menţionat
la alineatele (1) şi (2) este gratuit
pentru registre.
(4)Statele
membre
stabilesc
procedura care trebuie urmată la
primirea informaţiilor menţionate la
alineatele (1) şi (2). O astfel de
procedură garantează faptul că, în
cazul în care o societate a fost
dizolvată sau radiată în orice alt mod
din registru, şi sucursalele sale sunt
radiate din registru fără nicio
întârziere nejustificată.

Legea nr.26/1990

Art. I pct. 1 din proiectul de lege; Legea
26/1990
Art. 21.
(…) (5) Oficiul registrului comerțului
realizează, prin sistemul de interconectare
a registrelor comerțului, cu titlu gratuit,
schimbul de documente și informații cu
registrele comerțului din statele membre
ale Uniunii Europene în cazul operațiunilor
de fuziune transfrontalieră și al sucursalelor
înființate de societăți cu sediul în statele
membre ale Uniunii Europene.

Art. 24
(1)Comerciantul cu sediul principal al
comerţului în străinătate care deschide
sucursale în România trebuie să ceară
înregistrarea acestora la oficiul registrului
comerţului de la sediul fiecărei sucursale.
(2)Cererea va cuprinde următoarele:
a)numele/denumirea comerciantului din

Art. I pct. 8 din proiectul de lege; Legea
nr.26/1990
Art. 23 – (…)
(41) Persoanele juridice române care
deschid sucursale în străinătate au obligația
menționării acestora la oficiul registrului
comerțului din România, după înregistrarea
lor în statele respective.
Art. I pct. 9 și 10 din proiectul de lege;
Legea nr.26/1990
„Art. 24 ‐ (1) Persoanele juridice cu sediul
principal al activității în străinătate care
deschid sucursale în România trebuie să
ceară înregistrarea acestora la oficiul

(5)Alineatul (4) a doua teză nu se
aplică sucursalelor societăţilor care
au fost radiate din registru ca o
consecinţă a unei modificări a formei
juridice a societăţii în cauză, a unei
fuziuni sau divizări sau a unui
transfer transfrontalier al sediului
social."

străinătate şi forma juridică, precum şi
denumirea sucursalei, dacă este diferită de
cea a comerciantului;
b)registrul în care este înmatriculat
comerciantul din străinătate şi numărul de
înmatriculare;
c)sediul social;
d)obiectul de activitate al sucursalei;
e)numele şi calitatea reprezentanţilor
comerciantului din străinătate şi ale celor
care se ocupă nemijlocit de activitatea
sucursalei, cu precizarea dacă puterile ce li s‐
au conferit urmează a fi exercitate împreună
sau separat;
f)în cazul sucursalelor societăţilor comerciale
din state care nu sunt membre ale Spaţiului
Economic European, se va menţiona şi legea
aplicabilă comerciantului.
(3) La registrul comerţului de la sediul
sucursalei se depun:
a) actul constitutiv şi statutul comerciantului
din străinătate, dacă sunt conţinute în
documente separate, împreună cu toate
modificările acestor documente sau actul
constitutiv
actualizat,
în
traducere
certificată;
b) în cazul sucursalelor comercianţilor din
state care nu sunt membre ale Uniunii
Europene sau ale Spaţiului Economic
European, documente care să ateste sediul
social al comerciantului din străinătate,
obiectul de activitate al acestuia şi, cel puţin
anual, suma capitalului subscris, dacă aceste

registrului comerțului de la sediul fiecărei
sucursale.
(2) Cererea va cuprinde următoarele:
a) numele/denumirea persoanei
juridice din străinătate şi forma juridică,
precum și denumirea sucursalei, dacă este
diferită de cea a persoanei juridice;
b) registrul în care este înmatriculată
persoana juridică din străinătate, numărul
de înmatriculare și, după caz, identificatorul
unic la nivel european EUID;
c) sediul social;
d) obiectul de activitate al sucursalei;
e)
numele
și
calitatea
reprezentanților persoanei juridice din
străinătate şi ale celor care se ocupă
nemijlocit de activitatea sucursalei, cu
precizarea dacă puterile ce li s‐au conferit
urmează a fi exercitate împreună sau
separat;
f) în cazul sucursalelor persoanelor
juridice din state care nu sunt membre ale
Spațiului Economic European, se va
menționa și legea aplicabilă persoanei
juridice.
(3) La registrul comerțului de la
sediul sucursalei se depun:
a) actul constitutiv și statutul
persoanei juridice din străinătate, dacă sunt
conținute în documente separate, împreună
cu toate modificările acestor documente sau
actul constitutiv actualizat, în traducere
certificată;

informaţii nu sunt incluse în documentele
prevăzute la lit. a);
c) un certificat, în traducere certificată, de la
registrul în care este înmatriculat
comerciantul din străinătate, care să ateste
existenţa societăţii;
d) anual, situaţia financiară a comerciantului
din străinătate, aprobată, verificată şi
publicată potrivit legislaţiei statului în care
comerciantul are domiciliul/sediul social,
care va fi supusă aceloraşi formalităţi de
publicitate prevăzute pentru situaţiile
financiare ale societăţilor comerciale
româneşti;
e) în situaţia în care comerciantul din
străinătate care deschide o sucursală în
România are sediul social într‐un stat
membru al Uniunii Europene, documentele
contabile ale comerciantului din străinătate,
aşa cum sunt ele întocmite, auditate şi
publicate în conformitate cu legea statului
membru care guvernează comerciantul din
străinătate;
f) în situaţia în care comerciantul din
străinătate care deschide o sucursală în
România nu este guvernat de legea unui stat
membru al Uniunii Europene sau a Spaţiului
Economic European, documentele contabile
ale agentului economic din străinătate, aşa
cum sunt acestea întocmite, auditate şi
publicate în conformitate cu legea din
România, cu excepţia cazului în care legea
care
guvernează
comerciantul
din

b) în cazul sucursalelor persoanei
juridice din state care nu sunt membre ale
Uniunii Europene sau ale Spațiului Economic
European, documente care să ateste sediul
social al persoanei juridice din străinătate,
obiectul de activitate al acesteia și, cel puțin
anual, valoarea capitalului subscris, dacă
aceste informații nu sunt incluse în
documentele prevăzute la lit. a);
c) un certificat, în traducere
certificată, de la registrul în care este
înmatriculată
persoana
juridică
din
străinătate, care să ateste existența
societății;
d) anual, situațiile financiare ale
persoanei juridice din străinătate, aprobate,
verificate și publicate potrivit legislației
statului în care persoana juridică are
domiciliul/sediul social, care vor fi supuse
acelorași formalități de publicitate prevăzute
pentru situațiile financiare ale societăților
persoane juridice române;
e) în cazul în care opersoana juridică
din străinătate ce deschide o sucursală în
România are sediul social într‐un stat
membru al Uniunii Europene, situațiile
financiare ale persoanei juridice din
străinătate, așa cum sunt ele întocmite,
auditate şi publicate în conformitate cu
legislația statului membru care guvernează
persoana juridică din străinătate;
f) în cazul în care persoana juridică
din străinătate ce deschide o sucursală în

străinătate
prevede
reguli
contabile
echivalente celor aflate în vigoare în Uniunea
Europeană;
g) dovada sediului sucursalei.
(4) Dacă este cazul, se înregistrează menţiuni
referitoare la:
a) deschiderea unei proceduri judiciare sau
extrajudiciare
de
insolvenţă
asupra
comerciantului din străinătate;
b) dizolvarea societăţii din străinătate,
numele şi puterile lichidatorilor, finalizarea
lichidării;
c) închiderea sucursalei.
(5) Dacă un comerciant cu sediul social în
străinătate înfiinţează mai multe sucursale în
ţară, documentele prevăzute la alin. (3) ‐(4)
se depun numai la una dintre sucursale, la
alegerea comerciantului, în registrul
comerţului în care sunt înregistrate celelalte
sucursale, precizându‐se care este registrul
prin care se asigură formalităţile de
publicitate.
(6) Formalităţile de publicitate prevăzute de
prezentul articol sunt efectuate de
reprezentantul sucursalei, prevăzut la alin.
(2) lit. e).

România nu este guvernat de legea unui stat
membru al Uniunii Europene sau a Spațiului
Economic European, situațiile financiare ale
agentului economic din străinătate, așa cum
sunt acestea întocmite, auditate și publicate
în conformitate cu legea din România, cu
excepția cazului în care legea care
guvernează persoana juridică din străinătate
prevede reguli contabile echivalente celor
aflate în vigoare în Uniunea Europeană;
g) dovada sediului sucursalei.
(4) Dacă este cazul, se înregistrează
mențiuni referitoare la:
a) deschiderea și încetarea unei
proceduri judiciare sau extrajudiciare de
insolvență asupra persoanei juridice din
străinătate;
b) dizolvarea, deschiderea lichidării
persoanei juridice din străinătate, numele și
puterile lichidatorilor, finalizarea lichidării;
c) închiderea sucursalei și radierea
acesteia din registrul comerțului.
(…)
(41) Oficiul registrului comerțului
primește, prin sistemul de interconectare a
registrelor comerțului, informațiile și
documentele privind deschiderea și
încetarea oricărei proceduri de dizolvare,
lichidare sau de insolvență a persoanei
juridice din statul membru al Uniunii
Europene, precum și privind radierea
acesteia din registru, în vederea înregistrării
din oficiu a acestora, cu titlu gratuit, în

registrul comerțului, în care sunt
înregistrate la sucursalele deschise de
aceasta.
(42) Oficiul registrului comerțului
transmite, prin intermediul sistemului de
interconectare a registrelor comerțului, cu
titlu gratuit, informațiile şi documentele
menționate la alineatul (41) privitoare la
persoanele juridice înregistrate în România
şi care au înființate sucursale în alte state
membre ale Uniunii Europene, în vederea
înregistrării acestor date în registrul
comerțului.
(43) În cazul în care persoana
juridică din statul membru al Uniunii
Europene a fost radiată din registru, oficiul
registrului comerțului radiază, din oficiu, cu
titlu gratuit, sucursalele acesteia, imediat ce
a primit informațiile și documentele potrivit
prevederilor alin.(41).
(44) Prevederile alin.(43)nu se aplică
sucursalelor persoanelor juridice din statul
membru al Uniunii Europene care au fost
radiate din registru ca o consecință a unei
modificări a formei juridice a entității în
cauză, a unei fuziuni sau divizări sau a unui
transfer transfrontalier al sediului social.
(5) Dacă o persoană juridică cu
sediul social în străinătate înființează mai
multe sucursale în țară, documentele
prevăzute la alin.(3)‐(4) se depun numai la
una dintre sucursale, la alegerea societății,
în registrul comerțului în care sunt

înregistrate celelalte sucursale, precizându‐
se care este registrul prin care se asigură
formalitățile de publicitate.”

Art.2
Modificări
aduse
Directivei
2005/56/CE

3.Se introduce următoarea secţiune:
"SECŢIUNEA IIIA: PROTECŢIA
DATELOR
‐ Articolul 11a
Prelucrarea datelor personale
efectuată în contextul prezentei
directive face obiectul prevederilor
Directivei 95/46/CE a Parlamentului
European şi a Consiliului din 24
octombrie 1995 privind protecţia
persoanelor fizice în ceea ce priveşte
prelucrarea datelor cu caracter
personal şi libera circulaţie a acestor
date(*) .
(*) JO L 281, 23.11.1995, p. 31.”
Directiva 2005/56/CE se modifică
după cum urmează :
1.Articolul 13 se înlocuieşte cu
următorul text:
"Articolul 13: Înmatriculare
Legislaţia fiecăruia dintre statele
membre sub jurisdicţia căruia se află
societăţile care fuzionează stabileşte,
pentru teritoriul statului respectiv,
modalităţile, în conformitate cu
articolul 3 din Directiva 2009/101/CE
a Parlamentului European şi a
Consiliului din 16 septembrie 2009
de
coordonare,
în
vederea

Legea nr.26/1990
Art. 511
(1) În exercitarea competenţelor sale
prevăzute de lege, Oficiul Naţional al
Registrului Comerţului şi oficiile registrului
comerţului de pe lângă tribunale colectează,
procesează şi prelucrează date şi informaţii,
inclusiv de natura datelor cu caracter
personal, cărora le sunt aplicabile
prevederile Legii nr. 677/2001 pentru
protecţia persoanelor cu privire la
prelucrarea datelor cu caracter personal şi
libera circulaţie a acestor date, cu
modificările şi completările ulterioare.
Legea nr.31/1990
Art. II pct 6 din proiectul de lege; Legea
Art. 25114
nr.31/1990:
(1) În cazul fuziunii prin absorbţie, actul Art. 25114‐ (…)
modificator, vizat potrivit art. 251^13 alin.
(1), se transmite, din oficiu, spre publicare în
Monitorul Oficial al României, Partea a IV‐a,
pe cheltuiala societăţii.
(2) Dacă prin fuziune se constituie o nouă
societate ‐ persoană juridică română sau o
societate europeană cu sediul în România,
aceasta este supusă formalităţilor de
publicitate prevăzute de prezenta lege
pentru forma de societate convenită.

Nu este
necesară
transpuner
ea
deaorece
norma
internă
este
acoperitoa
re.

echivalării, a garanţiilor impuse
societăţilor în statele membre, în
înţelesul articolului 54 al doilea
paragraf din tratat, pentru protejarea
intereselor asociaţilor sau terţilor (*),
prin care se face publică realizarea
fuziunii transfrontaliere în registrul
public la care societăţile trebuie să‐şi
depună documentele.
Registrul de înmatriculare a societății
rezultate
în
urma
fuziunii
transfrontaliere notifică de îndată,
prin intermediul sistemului de
interconectare a registrelor centrale,
ale comerțului și ale societăților
instituit în conformitate cu articolul
4a alineatul (2) din Directiva
2009/101/CE, și fără întârziere faptul
că fuziunea transfrontalieră s‐a
produs, în registrul în care fiecare
societate
trebuia
să
depună
documentele.
Radierea
vechii
înmatriculări se efectuează, dacă
este cazul, la primirea notificării, nu
înainte.
(*) JO L 258, 1.10.2009, p. 11. Notă:
titlul Directivei 2009/101/CE a fost
adaptat pentru a se lua în
considerare
renumerotarea
articolelor din Tratatul de instituire a
Comunității
Europene,
în
conformitate cu articolul 5 din

(3) Oficiul registrului comerţului unde este
înmatriculată societatea absorbantă sau
societatea nou‐înfiinţată va notifica de
îndată, pe cheltuiala societăţii, realizarea
fuziunii autorităţilor similare din statele
membre în care sunt înmatriculate
societăţile participante la fuziune, în vederea
radierii acestora.
(4) Oficiul registrul comerţului unde sunt
înmatriculate
societăţile
absorbite
‐
persoane juridice române ‐ radiază din
registrul comerţului aceste societăţi, în
temeiul notificării comunicate de autoritatea
similară din statul membru a cărui
naţionalitate o deţine societatea absorbantă
sau societatea nou‐înfiinţată.

(3) Oficiul registrului comerţului unde este
înmatriculată societatea absorbantă sau
societatea nou‐înfiinţată va notifica de
îndată, prin intermediul sistemului de
interconectare a registrelor comerţului,
prevăzut de art.21 din Legea nr.26/1990
privind registrul comerţului, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, pe
cheltuiala societăţii, realizarea fuziunii
transfrontaliere/faptul
că
fuziunea
transfrontalieră s‐a produs autorităţilor
similare din statele membre în care sunt
înmatriculate societăţile participante la
fuziune, în vederea radierii acestora.
(4) Oficiul registrul comerţului unde sunt
înmatriculate societăţile absorbite ‐ persoane
juridice române – radiază0 din registrul
comerţului aceste societăţi, în temeiul
notificării comunicate potrivit alin.(3) de
autoritatea competentă din statul membru a
cărui naţionalitate o deţine societatea
absorbantă sau societatea nou‐înfiinţată.”
Art. I pct. 1 din proiectul de lege; Legea
nr.26/1990
Art. 21. (….)
(…)(5)
Oficiul
registrului
comerțului
realizează prin sistemul de interconectare a
registrelor comerțului, cu titlu gratuit,
schimbul de documente și informații cu
registrele comerțului din statele membre ale
Uniunii Europene în cazul operațiunilor de
fuziune transfrontalieră și al sucursalelor

Tratatul de la Lisabona; inițial,
trimiterea era la articolul 48
paragraful al doilea din tratat.”
2.Se introduce următorul articol:
"Articolul 17a: Protecţia datelor
Prelucrarea datelor personale
efectuată în contextul prezentei
directive face obiectul Directivei
95/46/CE a Parlamentului European
şi a Consiliului din 24 octombrie 1995
privind protecţia persoanelor fizice în
ceea ce priveşte prelucrarea datelor
cu caracter personal şi libera
circulaţie a acestor date(*) .
(*) JO L 281, 23.11.1995, p. 31.”

Art. 3
Modificări
aduse
Directivei
2009/101/CE

Directiva 2009/101/CE se modifică
după cum urmează :
1. Se introduce următorul articol:
"Articolul 2a
(1) Statele membre iau măsurile
necesare pentru a garanta că orice
modificare survenită în documentele
şi informaţiile menţionate la articolul
2 este înregistrată în registrul
competent menţionat la articolul 3
alineatul (1) primul paragraf şi se
face publică, în conformitate cu
articolul 3 alineatele (3) şi (5), în mod
normal în termen de 21 de zile de la
primirea documentaţiei complete

înființate de societăți cu sediul în statele
membre ale Uniunii Europene.
Legea nr.26/1990
Art. 511
(1) În exercitarea competenţelor sale
prevăzute de lege, Oficiul Naţional al
Registrului Comerţului şi oficiile registrului
comerţului de pe lângă tribunale colectează,
procesează şi prelucrează date şi informaţii,
inclusiv de natura datelor cu caracter
personal, cărora le sunt aplicabile
prevederile Legii nr. 677/2001 pentru
protecţia persoanelor cu privire la
prelucrarea datelor cu caracter personal şi
libera circulaţie a acestor date, cu
modificările şi completările ulterioare.
Legea nr.359/2004
Art. 8
(2) La înmatriculare solicitanţilor li se
eliberează certificatul de înregistrare
conţinând numărul de ordine din registrul
comerţului şi codul unic de înregistrare
atribuit de Ministerul Finanţelor Publice,
însoţit de încheierea judecătorului‐delegat,
precum şi de alte acte prevăzute de prezenta
lege.

Art. III pct. 2 din proiectul de lege; Legea
nr.359/2004
„Art. 8 ‐ (1) La înmatriculare/înregistrare,
solicitanţilor li se eliberează certificatul de
înregistrare, conținând numărul de ordine din
registrul comerţului şi codul unic de
înregistrare fiscală atribuit de Ministerul
Finanţelor Publice, precum şi, după caz,
identificatorul unic la nivel european EUID şi
alte date, stabilite prin ordin al ministrului
justiţiei.Certificatul de înregistrare este
însoţit de rezoluţia persoanei competente cu
soluţionarea cererii de înregistrare, precum
(2) La înregistrarea modificărilor actului şi de alte acte prevăzute de prezenta lege.
(2) La înregistrarea modificărilor
constitutiv se eliberează certificatul de

Nu
necesită
transpune
re
deoarece
norma
internă
este
acoperitoa
re.

privind aceste modificări, inclusiv,
dacă este cazul, controlul legalităţii,
conform dreptului naţional pentru
transcrierea în dosar.
(2) Alineatul (1) nu se aplică
documentelor contabile menţionate
la articolul 2 litera (f)."

înscriere de menţiuni, însoţit de încheierea actului constitutiv se eliberează certificatul de
judecătorului delegat, precum şi alte acte înscriere de menţiuni, însoţit de rezoluţia
persoanei competente cu soluţionarea
prevăzute de prezenta lege.
cererii de înregistrare, precum şi alte acte
prevăzute de prezenta lege.
(3) Atât la înmatriculare cât şi la
fiecare înregistrare a modificărilor actului
constitutiv, solicitanților, odată cu eliberarea
documentelor menţionate la alin.(1) – (2) li
se pot furniza informaţii privind datele
înregistrate în registrul comerţului, cu
achitarea tarifelor aferente.
(3) Termenul de eliberare a certificatului de
(4) Termenul de eliberare a
înregistrare şi, după caz, a certificatului de certificatului de înregistrare şi, după caz, a
înscriere de menţiuni este de 3 zile, respectiv certificatului de înscriere de menţiuni este de
5 zile, calculat de la data înregistrării cererii 3 zile lucrătoare, respectiv 5 zile lucrătoare
potrivit dispoziţiilor Codului de procedură de la data înregistrării cererii, dacă persoana
civilă, dacă judecătorul‐delegat nu dispune competentă să soluţioneze cererile de
înregistrare nu dispune altfel, pentru
altfel.
completarea documentaţiei.”
Art. 14
(1) După efectuarea înmatriculării
societăţilor
comerciale
în
registrul
comerţului, un extras al încheierii
judecătorului delegat se comunică, din
oficiu, Regiei Autonome "Monitorul Oficial",
spre publicare, pe cheltuiala solicitantului.

Art. III pct. 3 din proiectul de lege; Legea nr.
359/2004:
„Art. 14 ‐ (1) După efectuarea înmatriculării
persoanelor juridice, oficiul registrului
comerțului comunică un extras al rezoluției
prin care s‐a dispus înmatricularea către
Monitorul Oficial al României, spre publicare,
pe cheltuiala solicitantului. La cererea și pe
(2) Extrasul încheierii judecătorului delegat cheltuiala solicitantului, rezoluția se publică
va cuprinde următoarele elemente: numărul integral.
şi data încheierii, denumirea, sediul social şi
(2) Extrasul rezoluției prin care s‐a
forma
juridică,
numele
şi
adresa dispus înmatricularea persoanei juridice

fondatorilor, administratorilor şi, dacă este
cazul, a cenzorilor, domeniul şi activitatea
principală, capitalul social şi durata de
funcţionare.
(3) Pe extrasul prevăzut la alin. (1) oficiul
registrului comerţului de pe lângă tribunalul
care a efectuat înmatricularea va menţiona
codul unic de înregistrare atribuit şi numărul
de ordine în registrul comerţului, iar acest
document poate fi transmis şi pe cale
electronică.
(4) La cererea şi pe cheltuiala
solicitantului,
încheierea
judecătorului
delegat se publică integral în Monitorul
Oficial al României, Partea a IV‐a.

Legea nr.26/1990
Art.5
(1) Înmatricularea şi menţiunile sunt
opozabile terţilor de la data efectuării lor în
registrul comerţului ori de la publicarea lor

cuprinde următoarele elemente: numărul și
data rezoluției, denumirea, sediul social și
forma juridică, numele și adresa fondatorilor,
administratorilor și, dacă este cazul, a
cenzorilor, domeniul și activitatea principală,
capitalul social și durata de funcționare.Pe
extras se va menționa numărul de ordine în
registrul comerțului, codul unic de
înregistrare fiscală atribuit şi, după caz,
identificatorul unic la nivel european EUID.
(3) Publicarea în Monitorul Oficial al
României a extrasului rezoluției sau, după
caz, a rezoluției integrale se va efectua în cel
mult 21 de zile lucrătoare de la data
înregistrării cererii la oficiul registrului
comerțului. Dacă termenele prevăzute la
art.8 alin.(4) se modifică corespunzător celor
dispuse de către persoana competentă să
soluționeze cererile de înregistrare, pentru
completarea documentației, termenul de
publicare
se
prelungește
în
mod
corespunzător.
(4) Prevederile alin. (3) se aplica in
mod corespunzător pentru toate actele care
se înregistrează în registrul comerţului şi
fac obiectul publicării în Monitorul Oficial al
României, Partea I, respectiv Partea a IV a.

în Monitorul Oficial al României, Partea a IV‐
a, sau în altă publicaţie, acolo unde legea
dispune astfel.
OUG nr.116/2009
Art. 7
(1) Soluţionarea cererilor de înregistrare
prevăzute la art. 1 şi 2 se realizează pe bază
de înscrisuri. La solicitarea expresă a părţii
sau a reprezentantului acesteia, se
organizează audienţă publică pentru
susţinerea şi soluţionarea cererii.
(2) Când pentru lămurirea unor împrejurări
de fapt, directorul oficiului registrului
comerţului de pe lângă tribunal şi/sau
persoana
sau
persoanele
desemnată/desemnate consideră necesar să
cunoască părerea unor specialişti, poate/pot
să dispună efectuarea unei expertize, în
contul părţilor, precum şi prezentarea
oricăror alte dovezi. În acelaşi scop, părţile
pot fi invitate^ să se prezinte la oficiul
registrului comerţului.
(3) Orice înscrisuri noi în susţinerea cererilor
de înregistrare se depun la oficiul registrului
comerţului de pe lângă tribunal, prin
registratura generală, cu cel puţin o zi
înainte de data soluţionării. Ori de câte ori
este necesară modificarea înscrisurilor
depuse în susţinerea cererii de înregistrare,
solicitantul depune la oficiul registrului
comerţului înscrisurile modificate, cele
depuse iniţial urmând a fi anulate de

directorul oficiului registrului comerţului de
pe lângă tribunal şi/sau de persoana ori
persoanele desemnată/desemnate.
(4) În condiţiile în care cererile de
înregistrare şi documentele depuse în
susţinerea acestora nu îndeplinesc condiţiile
prevăzute de lege, se acordă, prin rezoluţie,
un termen de amânare de cel mult 15 zile,
care poate fi prelungit o singură dată, cu
maximum 15 zile, la cererea motivată a
solicitantului. Termenul de 15 zile se
calculează fără a se lua în considerare ziua
când a început şi ziua în care s‐a împlinit
termenul.
(5) Comunicarea rezoluţiilor de amânare se
realizează prin afişare la sediul oficiului
registrului comerţului de pe lângă tribunal şi
pe site‐ul Oficiului Naţional al Registrului
Comerţului.
(6) Dacă în termenul prevăzut la alin. (3)
solicitantul nu îşi îndeplineşte obligaţiile
dispuse prin rezoluţia de amânare a
directorului oficiului registrului comerţului
de pe lângă tribunal şi/sau a persoanei sau
persoanelor
desemnate,
cererile
de
înregistrare urmează a fi respinse.

2.La articolul 3 alineatul (1) se …
adaugă următorul paragraf:
"Statele membre se asigură că
societăţile au un identificator unic,

Art. I pct. 7 din proiectul de lege; Legea nr.
26/1990:
„Art.

121 ‐

Pentru

identificare,

care permite identificarea lor fără
echivoc în comunicarea dintre
registre prin intermediul sistemului
de interconectare a registrelor
centrale, ale comerţului şi ale
societăţilor prevăzut în conformitate
cu articolul 4a alineatul (2) (denumit
în
continuare
«sistemul
de
interconectare a registrelor»). Acest
identificator unic include cel puţin
elemente
care
să
permită
identificarea statului membru al
registrului, a registrul naţional de
origine, a numărul societăţii din
registrul respectiv şi, dacă este cazul,
elemente pentru a evita erorile de
identificare."
3.Se introduc următoarele articole:
"Articolul 3a
(1) Statele membre se asigură că
sunt puse la dispoziţie informaţii
actualizate, prin care se explică
dispoziţiile din legislaţia naţională
conform cărora părţile terţe se pot
baza, în conformitate cu articolul 3
alineatele (5), (6) şi (7), pe
informaţiile şi pe fiecare tip de
document menţionate la articolul 2.
(2) Statele membre furnizează
informaţiile
necesare
pentru
publicarea pe portalul european e‐
justiţie (denumit în continuare
«portalul») în conformitate cu

inclusiv în comunicarea dintre registrele
comerțului din statele membre prin sistemul
de interconectare, persoanele fizice şi
juridice înregistrate în registrul comerţului
vor avea și un identificator unic la nivel
european EUID, care include elementul de
identificare al României, elementul de
identificare al registrului național, numărul
persoanei din registrul respectiv și, dacă este
necesar, alte elemente pentru a evita erorile
de identificare. Structura identificatorului
unic la nivel european (EUID) se aprobă prin
ordin al ministrului justiției. ”

Legea nr.26/1990
Art. 2
(1) Registrul comerţului se ţine de către
oficiul registrului comerţului, organizat în
fiecare judeţ şi în municipiul Bucureşti,
potrivit prevederilor cap. II din prezenta
lege.
(2) Registrul central al comerţului se ţine de
către Oficiul Naţional al Registrului
Comerţului,
instituţie
publică
cu
personalitate juridică, finanţată integral din
venituri proprii, organizată în subordinea
Ministerului Justiţiei.
Art. I pct. 5 din proiectul de lege; Legea nr.
Art.5
26/1990:
(1) Înmatricularea şi menţiunile sunt

normele şi cerinţele tehnice ale
portalului.
(3) Comisia publică aceste informaţii
pe portal în toate limbile oficiale ale
Uniunii.

Articolul 3b
(1)Se pun de asemenea la dispoziţia
publicului,
prin
sistemul
de
interconectare a registrelor, copii în
format electronic ale documentelor
şi informaţiilor menţionate la
articolul 2.
(2)Statele membre se asigură că
documentele
şi
informaţiile
menţionate la articolul 2 sunt
disponibile
prin
sistemul
de
interconectare a registrelor în format
standard de mesaj şi că sunt
accesibile prin mijloace electronice.
Statele membre se asigură, de
asemenea, că sunt respectate
standarde minime de securitate
pentru transmisia datelor.
(3)Comisia furnizează un serviciu de

opozabile terţilor de la data efectuării lor în
registrul comerţului ori de la publicarea lor
în Monitorul Oficial al României, Partea a IV‐
a, sau în altă publicaţie, acolo unde legea
dispune astfel.
(2) Persoana care are obligaţia de a cere o
înregistrare nu poate opune terţilor actele
ori faptele neînregistrate, în afară de cazul în
care face dovada că ele erau cunoscute de
aceştia.

Art. 5.

(…)
„(3) Oficiul Național al Registrului Comerțului
publică pe pagina sa de internet și pe
portalul de servicii online și transmite spre
publicare pe portalul european e‐Justiție
informații actualizate privind legislația
națională în ceea ce privește publicitatea și
opozabilitatea față de terți a actelor,
faptelor și mențiunilor persoanelor supuse
obligației de înregistrare în registrul
comerțului.”
Art. I pct. 1 din proiectul de lege; Legea nr.
26/1990:
Art. 21–(…) (6) Oficiul National al
Registrului
Comerțului
asigură
interoperabilitatea registrului central al
comerțului și a registrelor comerțului
teritoriale cu sistemul de interconectare a
registrelor comerțului, documentele și
informațiile fiind disponibile în format
standard de mesaj și fiind accesibile prin
mijloace electronice, cu respectarea
standardelor de securitate pentru
transmisia și schimbul datelor, în
condițiile legii.
Art. I pct. 3 din proiectul de lege; Legea nr.

căutare în toate limbile oficiale ale
Uniunii cu privire la societăţile
înmatriculate în statele membre,
pentru a pune la dispoziţie prin
intermediul portalului:
a)documentele şi informaţiile
menţionate la articolul 2;
b)etichetele explicative, disponibile
în toate limbile oficiale ale Uniunii,
care indică lista respectivelor
informaţii şi tipurile respectivelor
documente.

Articolul 3c
(1)Tarifele aplicate pentru obţinerea
documentelor şi informaţiilor
menţionate la articolul 2 prin
intermediul sistemului de
interconectare a registrelor nu
trebuie să depăşească costurile
administrative asociate.
(2)Statele membre se asigură că
următoarele informaţii sunt
disponibile gratuit prin sistemul de
interconectare a registrelor:
a)denumirea şi forma juridică a
societăţii;
b)sediul social al societăţii şi statul
membru în care este înmatriculată; şi
c)numărul de înmatriculare al
societăţii.
În plus faţă de aceste informaţii,

26/1990:
Art. 41 ‐ (1) Copii în format electronic ale
documentelor și informațiile prevăzute la
art.4 se pun la dispoziția publicului și prin
sistemul de interconectare a registrelor
comerțului.
(2) Tariful perceput pentru furnizarea de
copii și/sau informații prin sistemul de
interconectare a registrelor comerțului nu va
depăși costurile administrative de procesare
în vederea furnizării acestora și pentru
asigurarea disponibilității lor prin sistemul
de interconectare a registrelor comerțului.
(3) Tariful prevăzut la alin.(2) se stabilește
prin ordin al ministrului justiției, putând fi
indexat anual cu rata inflației. Veniturile
obținute se utilizează pentru acoperirea
cheltuielilor de procesare în vederea
furnizării documentelor și informațiilor
prevăzute la alin.(1) și pentru asigurarea
disponibilității acestora prin sistemul de
interconectare a registrelor comerțului.
Art. I pct. 1 din proiectul de lege; Legea nr.
26/1990 :
Art. 21
(….) (4) Următoarele informații înregistrate
în registrul comerțului sunt disponibile,
gratuit, prin sistemul de interconectare a
registrelor comerțului, pe pagina de internet
a Oficiului Național al Registrului Comerțului
și pe portalul de servicii online al acestuia:
a) denumirea şi forma juridică a

statele membre pot alege să pună la
dispoziţie gratuit mai multe
documente şi informaţii.

persoanei
înregistrate
în
registrul
comerțului;
b) sediul social/profesional al
persoanei înregistrate în registrul comerțului
și statul membru în care este înmatriculată;
c) numărul de ordine din registrul
comerțului
al
persoanei
înmatriculate/înregistrate,
identificatorul
unic la nivel european EUID și codul unic de
înregistrare fiscală;
d) starea firmei.

Articolul 3d
(1)Registrul societăţii pune la
dispoziţie fără întârziere, prin
sistemul de interconectare a
registrelor, informaţiile privind
deschiderea şi încetarea oricărei
proceduri de lichidare sau de
insolvenţă a societăţii şi privind
radierea societăţii din registru, dacă
acestea au consecinţe juridice în
statul membru al registrului
societăţii.
(2)Registrul sucursalei asigură, prin
sistemul de interconectare a
registrelor, primirea fără întârziere a
informaţiilor menţionate la alineatul
(1).
(3)Schimbul de informaţii menţionat
la alineatele (1) şi (2) este gratuit
pentru registre."

Art. I pct. 1 din proiectul de lege;Legea nr.
26/1990:
Art. 21–(…) (5) Oficiul registrului comerțului
realizează prin sistemul de interconectare a
registrelor comerțului, cu titlu gratuit,
schimbul de documente și informații cu
registrele comerțului din statele membre ale
Uniunii Europene în cazul operațiunilor de
fuziune transfrontalieră și al sucursalelor
Art. 24
înființate de societăți cu sediul în statele
(1) Comerciantul cu sediul principal al membre ale Uniunii Europene.
comerţului în străinătate care deschide
sucursale în România trebuie să ceară Art. 1 pct. 10 din proiectul de lege; Legea nr.
înregistrarea acestora la oficiul registrului 26/1990
comerţului de la sediul fiecărei sucursale.
Art. 24 – (…)
(41) Oficiul registrului comerțului primește,
(2) Cererea va cuprinde următoarele:
a) numele/denumirea comerciantului din prin sistemul de interconectare a registrelor
străinătate şi forma juridică, precum şi comerțului, informațiile și documentele
denumirea sucursalei, dacă este diferită de privind deschiderea și încetarea oricărei
cea a comerciantului;
proceduri de dizolvare, lichidare sau de

b) registrul în care este înmatriculat
comerciantul din străinătate şi numărul de
înmatriculare;
c) sediul social;
d) obiectul de activitate al sucursalei;
e) numele şi calitatea reprezentanţilor
comerciantului din străinătate şi ale celor
care se ocupă nemijlocit de activitatea
sucursalei, cu precizarea dacă puterile ce li s‐
au conferit urmează a fi exercitate împreună
sau separat;
f) în cazul sucursalelor societăţilor
comerciale din state care nu sunt membre
ale Spaţiului Economic European, se va
menţiona şi legea aplicabilă comerciantului.
(3) La registrul comerţului de la sediul
sucursalei se depun:
a) actul constitutiv şi statutul comerciantului
din străinătate, dacă sunt conţinute în
documente separate, împreună cu toate
modificările acestor documente sau actul
constitutiv
actualizat,
în
traducere
certificată;
b) în cazul sucursalelor comercianţilor din
state care nu sunt membre ale Uniunii
Europene sau ale Spaţiului Economic
European, documente care să ateste sediul
social al comerciantului din străinătate,
obiectul de activitate al acestuia şi, cel puţin
anual, suma capitalului subscris, dacă aceste
informaţii nu sunt incluse în documentele
prevăzute la lit. a);
c) un certificat, în traducere certificată, de la

insolvență a persoanei juridice din statul
membru al Uniunii Europene, precum și
privind radierea acesteia din registru, în
vederea înregistrării din oficiu a acestora, cu
titlu gratuit, în registrul comerțului, în care
sunt înregistrate la sucursalele deschise de
aceasta.
(42) Oficiul registrului comerțului
transmite, prin intermediul sistemului de
interconectare a registrelor comerțului, cu
titlu gratuit, informațiile şi documentele
menționate la alineatul (41) privitoare la
persoanele juridice înregistrate în România şi
care au înființate sucursale în alte state
membre ale Uniunii Europene, în vederea
înregistrării acestor date în registrul
comerțului.
(43) În cazul în care persoana juridică
din statul membru al Uniunii Europene a fost
radiată din registru, oficiul registrului
comerțului radiază, din oficiu, cu titlu
gratuit, sucursalele acesteia, imediat ce a
primit informațiile și documentele potrivit
prevederilor alin.(41).
(44) Prevederile alin.(43)nu se aplică
sucursalelor persoanelor juridice din statul
membru al Uniunii Europene care au fost
radiate din registru ca o consecință a unei
modificări a formei juridice a entității în
cauză, a unei fuziuni sau divizări sau a unui
transfer transfrontalier al sediului social.

registrul în care este înmatriculat
comerciantul din străinătate, care să ateste
existenţa societăţii;
d) anual, situaţia financiară a comerciantului
din străinătate, aprobată, verificată şi
publicată potrivit legislaţiei statului în care
comerciantul are domiciliul/sediul social,
care va fi supusă aceloraşi formalităţi de
publicitate prevăzute pentru situaţiile
financiare ale societăţilor comerciale
româneşti;
e) în situaţia în care comerciantul din
străinătate care deschide o sucursală în
România are sediul social într‐un stat
membru al Uniunii Europene, documentele
contabile ale comerciantului din străinătate,
aşa cum sunt ele întocmite, auditate şi
publicate în conformitate cu legea statului
membru care guvernează comerciantul din
străinătate;
f) în situaţia în care comerciantul din
străinătate care deschide o sucursală în
România nu este guvernat de legea unui stat
membru al Uniunii Europene sau a Spaţiului
Economic European, documentele contabile
ale agentului economic din străinătate, aşa
cum sunt acestea întocmite, auditate şi
publicate în conformitate cu legea din
România, cu excepţia cazului în care legea
care
guvernează
comerciantul
din
străinătate
prevede
reguli
contabile
echivalente celor aflate în vigoare în Uniunea
Europeană;

g) dovada sediului sucursalei.
(4) Dacă este cazul, se înregistrează menţiuni
referitoare la:
a) deschiderea unei proceduri judiciare sau
extrajudiciare
de
insolvenţă
asupra
comerciantului din străinătate;
b) dizolvarea societăţii din străinătate,
numele şi puterile lichidatorilor, finalizarea
lichidării;
c) închiderea sucursalei.
(5) Dacă un comerciant cu sediul social în
străinătate înfiinţează mai multe sucursale în
ţară, documentele prevăzute la alin. (3) ‐(4)
se depun numai la una dintre sucursale, la
alegerea comerciantului, în registrul
comerţului în care sunt înregistrate celelalte
sucursale, precizându‐se care este registrul
prin care se asigură formalităţile de
publicitate.
(6) Formalităţile de publicitate prevăzute de
prezentul articol sunt efectuate de
reprezentantul sucursalei, prevăzut la alin.
(2) lit. e).
4.Se introduc următoarele articole:
"Articolul 4a
(1)Se instituie o platformă centrală
europeană (denumită în continuare
«platforma»).
(2)Sistemul de interconectare a
registrelor este format din:
‐ registrele statelor membre;
‐ platforma;

Legea nr.26/1990
Art. 2
(1) Registrul comerţului se ţine de către
oficiul registrului comerţului, organizat în
fiecare judeţ şi în municipiul Bucureşti,
potrivit prevederilor cap. II din prezenta
lege.
(2) Registrul central al comerţului se ţine de
către Oficiul Naţional al Registrului

Art. I pct. 1 din proiectul de lege; Legea
nr.26/1990:
„Art. 21 ‐ (1) Registrul central al comerțului și
registrele comerțului de pe lângă tribunale
fac parte din sistemul de interconectare a
registrelor comerțului din statele membre
ale Uniunii Europene, denumit în continuare
sistemul de interconectare a registrelor

‐ portalul care serveşte drept punct
de acces electronic european.
(3)Statele membre asigură
interoperabilitatea registrelor lor cu
sistemul de interconectare a
registrelor prin intermediul
platformei.
(4)Statele membre pot institui
puncte de acces opţionale la sistemul
de interconectare a registrelor.
Statele membre notifică Comisiei,
fără întârzieri nejustificate,
instituirea unor astfel de puncte de
acces şi orice modificare
semnificativă privind funcţionarea
acestora.
(5)Accesul la informaţiile din sistemul
de interconectare a registrelor este
asigurat prin portal şi prin punctele
de acces opţionale instituite de
statele membre.
(6)Instituirea sistemului de
interconectare a registrelor nu
afectează acordurile bilaterale
existente încheiate între statele
membre privind schimbul de
informaţii referitoare la societăţi.

Comerţului,
instituţie
publică
cu comerțului.
(2) Sistemul de interconectare a
personalitate juridică, finanţată integral din
venituri proprii, organizată în subordinea registrelor comerțului este constituit din
registrele comerțului din statele membre ale
Ministerului Justiţiei.
Uniunii Europene și platforma centrală
europeană. La nivel european, punctul de
acces electronic la sistemul de interconectare
este portalul european e‐Justiție. La nivel
național, punctul de acces electronic la
sistemul de interconectare a registrelor
comerțului este registrul central al
comerțului, ținut de către Oficiul National al
Registrului Comerțului.
(3) Prin sistemul de interconectare a
registrelor comerțului, registrul central al
comerțului pune la dispoziția publicului
documentele și informațiile referitoare la
profesioniștii
înregistrați
în
registrul
comerțului.
(4)
Următoarele
informații
înregistrate în registrul comerțului sunt
disponibile, gratuit, prin sistemul de
interconectare a registrelor comerțului, pe
pagina de internet a Oficiului Național al
Registrului Comerțului sau pe portalul de
servicii online al acestuia:
a) denumirea şi forma juridică a
persoanei
înregistrate
în
registrul
comerțului;
b) sediul social/profesional al
persoanei înregistrate în registrul comerțului
și statul membru în care este înmatriculată;
c) numărul de ordine din registrul

Articolul 4b
(1)Comisia decide să dezvolte şi/sau
să exploateze platforma fie prin
propriile mijloace, fie prin

comerțului
al
persoanei
înmatriculate/înregistrate,
identificatorul
unic la nivel european EUID și codul unic de
înregistrare fiscală;
d) starea firmei.
(5) Oficiul registrului comerțului
realizează, prin sistemul de interconectare a
registrelor comerțului, cu titlu gratuit,
schimbul de documente și informații cu
registrele comerțului din statele membre ale
Uniunii Europene în cazul operațiunilor de
fuziune transfrontalieră și al sucursalelor
înființate de societăți cu sediul în statele
membre ale Uniunii Europene.
(6) Oficiul National al Registrului
Comerțului asigură interoperabilitatea
registrului central al comerțului și a
registrelor comerțului teritoriale cu
sistemul de interconectare a registrelor
comerțului, documentele și informațiile
fiind disponibile în format standard de
mesaj și fiind accesibile prin mijloace
electronice, cu respectarea standardelor
de securitate pentru transmisia și
schimbul datelor, în condițiile legii.
(7) Oficiul National al Registrului
Comerțului poate constitui, prin registrul
central al comerțului, puncte de acces
opționale la sistemul de interconectare a
registrelor
comerțului.
Constituirea
punctelor de acces opționale se aprobă prin
ordin al ministrului justiției.”

intermediul unui terţ.
În cazul în care Comisia decide să
dezvolte şi/sau să exploateze
platforma prin intermediul unui terţ,
alegerea terţului şi executarea, de
către Comisie, a acordului încheiat cu
terţul respectiv se face în
conformitate cu Regulamentul (CE,
Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului
din 25 iunie 2002 privind
regulamentul financiar aplicabil
bugetului general al Comunităţilor
Europene (*).
(*)JO L 248, 16.9.2002, p. 1.
(2)În cazul în care Comisia decide să
dezvolte platforma prin intermediul
unui terţ, aceasta stabileşte, prin
intermediul actelor de punere în
aplicare, specificaţiile tehnice pentru
procedura de achiziţii publice şi
durata acordului care urmează să fie
încheiat cu terţul respectiv.
(3)În cazul în care Comisia decide să
gestioneze platforma prin
intermediul unui terţ, aceasta
adoptă, prin intermediul actelor de
punere în aplicare, norme detaliate
privind gestionarea operaţională a
platformei.
Gestionarea operaţională a
platformei include, în special:
‐ supravegherea funcţionării
platformei;

‐ securitatea şi protecţia datelor
distribuite şi comunicate prin
utilizarea platformei;
‐ coordonarea relaţiilor dintre
registrele statelor membre şi terţ.
Supravegherea funcţionării
platformei se efectuează de către
Comisie.
(4)Actele de punere în aplicare
menţionate la alineatele (2) şi (3) se
adoptă în conformitate cu procedura
de examinare menţionată la articolul
4e alineatul (2).
Articolul 4c
Prin intermediul actelor de punere în
aplicare, Comisia adoptă
următoarele:
(a)specificaţiile tehnice care definesc
metodele de comunicare prin
mijloace electronice pentru sistemul
de interconectare a registrelor;
(b)specificaţiile tehnice ale
protocoalelor de comunicare;
(c)măsurile tehnice de asigurare a
standardelor minime de securitate TI
pentru comunicarea şi distribuirea
informaţiilor în cadrul sistemului de
interconectare a registrelor;
(d)specificaţiile tehnice care definesc
metodele de schimb de informaţii
dintre registrul societăţii şi registrul
sucursalei, menţionat la articolul 3d
din prezenta directivă şi la articolul

5a din A unsprezecea directivă
89/666/CEE a Consiliului din 21
decembrie 1989 privind publicitatea
sucursalelor înfiinţate într‐un stat
membru de anumite forme de
societăţi comerciale care intră sub
incidenţa legislaţiei unui alt stat (**);
(**)JO L 395, 30.12.1989, p. 36.
(e)lista detaliată a datelor care
urmează a fi transmise în scopul
schimbului de informaţii între
registre, menţionat la articolul 3d din
prezenta directivă, la articolul 5a din
Directiva 89/666/CEE şi la articolul 13
din Directiva 2005/56/CE a
Parlamentului European şi a
Consiliului din 26 octombrie 2005
privind fuziunile transfrontaliere ale
societăţilor comerciale pe acţiuni
(***);
(***)JO L 310, 25.11.2005, p. 1.
(f)specificaţiile tehnice care definesc
structura formatului standard de
mesaj în scopul schimbului de
informaţii dintre registre, platformă
şi portal;
(g)specificaţiile tehnice care definesc
setul de date necesare pentru ca
platforma să îşi execute funcţiile,
precum şi metoda de stocare,
utilizare şi protecţie a unor astfel de
date;
(h)specificaţiile tehnice ce definesc

structura şi utilizarea
identificatorului unic pentru
comunicarea între registre;
(i)specificaţia care defineşte
metodele tehnice de funcţionare a
sistemului de interconectare a
registrelor în ceea ce priveşte
distribuţia şi schimbul de informaţii,
precum şi specificaţia care defineşte
serviciile TI furnizate de platformă,
asigurând transmiterea mesajelor în
versiunea lingvistică relevantă;
(j)criteriile armonizate pentru
serviciul de căutare furnizat de
portal;
(k)modalităţile de plată, ţinând
seama de mecanismele de plată
disponibile, cum ar fi plăţile online;
(l)detaliile etichetelor explicative prin
care se enumeră informaţiile şi tipul
de documente menţionate la
articolul 2;
(m)condiţiile tehnice de
disponibilitate a serviciilor furnizate
de sistemul de interconectare a
registrelor;
(n)procedura şi cerinţele tehnice
pentru conectarea punctelor de
acces opţionale la platformă.
Respectivele acte de punere în
aplicare se adoptă în conformitate cu
procedura de examinare menţionată
la articolul 4e alineatul (2).

Comisia adoptă respectivele acte de
punere în aplicare până la 7 iulie
2015.
Articolul 4d
(1)Instituirea şi dezvoltarea viitoare a
platformei şi modificările portalului
în urma prezentei directive sunt
finanţate din bugetul general al
Uniunii.
(2)Întreţinerea şi funcţionarea
platformei se finanţează din bugetul
general al Uniunii şi pot fi cofinanţate
din tarifele pentru accesul la sistemul
de interconectare a registrelor,
percepute utilizatorilor individuali.
Nicio prevedere a prezentului alineat
nu aduce atingere tarifelor la nivel
naţional.
(3)Prin intermediul actelor delegate
şi în conformitate cu articolul 13a,
Comisia poate adopta norme privind
cofinanţarea sau nu a platformei prin
impunerea de tarife şi, în caz de
introducere a cofinanţării, nivelul
tarifelor percepute utilizatorilor
individuali în conformitate cu
alineatul (2).
(4)Tarifele impuse în conformitate cu
alineatul (2) nu aduc atingere
tarifelor, dacă există, impuse de
statele membre pentru obţinerea
documentelor şi informaţiilor
menţionate la articolul 3c alineatul

(1).
(5)Tarifele impuse în conformitate cu
alineatul (2) nu sunt percepute
pentru obţinerea informaţiilor
menţionate la articolul 3c alineatul
(2) literele (a), (b) şi (c).
(6)Fiecare stat membru suportă
costurile pentru modificarea
propriilor registre naţionale, precum
şi costurile de întreţinere şi de
funcţionare a acestora, rezultate în
urma aplicării prezentei directive.
Articolul 4e
(1)Comisia este sprijinită de un
comitet. Respectivul comitet este un
comitet în înţelesul Regulamentului
(UE) nr. 182/2011 al Parlamentului
European şi al Consiliului din 16
februarie 2011 de stabilire a
normelor şi principiilor generale
privind mecanismele de control de
către statele membre al exercitării
competenţelor de executare de către
Comisie (****).
(****)JO L 55, 28.2.2011, p. 13.
(2)În cazul în care se face trimitere la
prezentul alineat, se aplică articolul 5
din Regulamentul (UE) nr.
182/2011."
5.Se introduce următorul articol:
"Articolul 7a
Prelucrarea datelor personale
efectuată în contextul prezentei

Legea nr.26/1990
Art. 511
(1) În exercitarea competenţelor sale
prevăzute de lege, Oficiul Naţional al

Nu
necesită
transpune

directive face obiectul Directivei
95/46/CE a Parlamentului European
şi a Consiliului din 24 octombrie 1995
privind protecţia persoanelor fizice în
ceea ce priveşte prelucrarea datelor
cu caracter personal şi libera
circulaţie a acestor date (*).
(*)JO L 281, 23.11.1995, p. 31."

6.Se introduce următorul capitol:
"CAPITOLUL 4A: ACTE DELEGATE
Articolul 13a
(1)Se delegă Comisiei competenţa de
a adopta acte delegate, în condiţiile
stabilite la prezentul articol.
(2)Competenţa de a adopta actele
delegate, astfel cum se menţionează
la articolul 4d alineatul (3), se
conferă Comisiei pentru o perioadă
nedeterminată.
(3)Delegarea de competenţe
menţionată la articolul 4d alineatul
(3) poate fi revocată oricând de
Parlamentul European sau de
Consiliu. Decizia de revocare pune
capăt delegării competenţei
specificate în respectiva decizie. Ea
intră în vigoare în ziua următoare
datei publicării deciziei în Jurnalul
Oficial al Uniunii Europene sau la o
dată ulterioară, specificată în decizie.

Registrului Comerţului şi oficiile registrului
comerţului de pe lângă tribunale colectează,
procesează şi prelucrează date şi informaţii,
inclusiv de natura datelor cu caracter
personal, cărora le sunt aplicabile
prevederile Legii nr. 677/2001 pentru
protecţia persoanelor cu privire la
prelucrarea datelor cu caracter personal şi
libera circulaţie a acestor date, cu
modificările şi completările ulterioare.

re.
Textul
este
acoperitor
.

Decizia nu aduce atingere actelor
delegate care sunt deja în vigoare.
(4)De îndată ce adoptă un act
delegat, Comisia îl notifică simultan
Parlamentului European şi
Consiliului.
(5)Un act delegat adoptat în
conformitate cu articolul 4d alineatul
(3) intră în vigoare numai în cazul în
care nici Parlamentul European şi nici
Consiliul nu au formulat obiecţiuni în
termen de trei luni de la notificarea
acestuia către Parlamentul European
şi Consiliu sau în cazul în care,
înaintea expirării termenului
respectiv, atât Parlamentul
European, cât şi Consiliul au informat
Comisia că nu vor formula obiecţiuni.
La iniţiativa Parlamentului European
sau a Consiliului, acest termen se
prelungeşte cu trei luni."
Art. 4
Raport şi
dialog
periodic

(1)Comisia publică, cel târziu la cinci
ani de la data finală pentru aplicarea
dispoziţiilor menţionate la articolul 5
alineatul (2), un raport privind
funcţionarea sistemului de
interconectare a registrelor, în
special examinând funcţionarea
tehnică şi aspectele financiare ale
acestuia.
(2)Raportul este însoţit, dacă este
cazul, de propuneri de modificare a

Art.5
Transpunere

prezentei directive.
(3)Comisia şi reprezentanţii statelor
membre convoacă periodic reuniuni,
în orice forum adecvat, pentru
discutarea chestiunilor reglementate
de prezenta directivă.
(1)Statele membre adoptă, publică şi
aplică actele cu putere de lege şi
actele administrative necesare
pentru a se conforma prezentei
directive până la data de 7 iulie 2014.
(2)Prin derogare de la alineatul (1),
cel târziu la doi ani de la adoptarea
actelor de punere în aplicare
menţionate la articolul 4c din
Directiva 2009/101/CE, statele
membre adoptă, publică şi aplică
dispoziţiile necesare pentru a
respecta:
‐ articolul 1 alineatele (3) şi (4) şi
articolul 5a din Directiva 89/666/CEE;
‐ articolul 13 din Directiva
2005/56/CE;
‐ articolul 3 alineatul (1) al doilea
paragraf, articolele 3b, 3c, şi 3d şi
articolul 4a alineatele (3)‐(5) din
Directiva 2009/101/CE.
După adoptarea respectivelor acte
de punere în aplicare, Comisia
publică în Jurnalul Oficial al Uniunii
Europene data finală pentru
aplicarea dispoziţiilor menţionate la
prezentul alineat.

Art. VI – (1) Prezenta lege intră în vigoare la 3 zile
de la data publicării in Monitorul Oficial, Partea I, cu
excepția prevederilor art. I pct. 8, care intră în vigoare la
90 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al
României, Partea I, precum și a prevederilor art. I,
pct.1,2,3,7,9‐10, și ale art. II pct. 6, care intră în vigoare la
data de 7 iulie 2017.
….

Art. 6
Intrarea în
vigoare

(3)Atunci când statele membre
adoptă măsurile menţionate la
alineatul (1), ele cuprind o trimitere
la prezenta directivă sau sunt însoţite
de o asemenea trimitere la data
publicării lor oficiale. Statele membre
stabilesc modalităţile de efectuare a
acestor trimiteri.
(4)Statele membre comunică
Comisiei textul principalelor dispoziţii
de drept intern pe care le adoptă în
domeniul reglementat de prezenta
directivă."
Prezenta directivă intră în vigoare în
a douăzecea zi de la data publicării în
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Art. 7
Destinatari

Prezenta directivă se adresează
statelor membre.

