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PARLAMENTUL  ROMÂNIEI 
CAMERA  DEPUTAŢILOR 

Comisia pentru industrii si servicii 
Tel : 313.66.43.  Fax : 315.34.01. 

 
 

                                       Bucureşti, 02.03.2000 
                              Nr. 202/XVIII/3 
 
 
 

BIROUL PERMANENT 
AL CAMEREI DEPUTAŢILOR 

DOMNULUI PREŞEDINTE 
ION DIACONESCU 

 
 

  Vă înaintăm alăturat Raportul la propunerea legislativă pentru 
modificarea şi completarea Legii nr.26/1990, cu modificările şi completările din 
Legea nr.12/1998 şi Ordonanţa Guvernului nr.53/1998 privind Registrul 
Comerţului. 
  La întocmirea raportului s-a avut în vedere: 
  - avizul Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci; 
  - avizul Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi; 
  - avizul Consiliului Legislativ; 
  - punctul de vedere al Guvernului; 
  - punctul de vedere al Camerei de Comerţ şi Industrie a României şi a 
Municipiului Bucureşti. 
 
 
 
              PREŞEDINTE,                                 SECRETAR, 
 
                    Dan Ioan Popescu                                 Istvan Antal 
 
 
 
Expert, 
Viorela Gondoş 
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R A P O R T 
asupra propunerii legislative pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.26/1990, cu modificările şi completările din Legea nr.12/1998  
şi Ordonanţa Guvernului nr.53/1998 privind Registrul Comerţului 

 
 
 
  Cu adresa nr.208 din octombrie 1999 Biroul Permanent al Camerei 
Deputaţilor în conformitate cu prevederile art.86 şi 102 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor a sesizat în fond, în procedură de urgenţă, Comisia pentru industrii şi 
servicii cu dezbaterea şi avizarea acestei propuneri legislative. 
  În urma dezbaterii în şedinţa din data de 01.03.2000 a propunerii 
legislative menţionate mai sus, având în vedere şi avizele negative primite de la 
Comisia pentru buget, finanţe şi bănci, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi, 
Consiliul Legislativ, punctul de vedere al Guvernului, punctul de vedere al Camerei 
de Comerţ şi Industrie a României şi a Municipiului Bucureşti, comisia a hotărât cu 
unanimitate de voturi respingerea propunerii legislative. 

Motivăm această hotărâre deoarece: 
  1. Soluţia legislativă privind trecerea Oficiului Naţional al Registrului 
Comerţului de pe lângă Camera de Comerţ şi Industrie a României şi a 
Municipiului Bucureşti în subordinea Ministerului Finanţelor înfrânge unitatea de 
sistem consacrată de legislaţia în vigoare, deoarece exercitarea administraţiei 
publice în domeniul finanţelor este incompatibilă cu activitatea de depozitare şi 
evidenţă specifică Registrului Comerţului; 
  2. Prevederea ca bunurile cu care au fost dotate Oficiile Registrului 
Comerţului să treacă fără plată în proprietatea Ministerului Finanţelor este 
neconstituţională, fiind în fapt o naţionalizare şi confiscare de patrimoniu; 
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3. Propunerea în cauză duce la interferarea a două puteri ale statului 
asupra activităţii Registrului Comerţului (executiv - Ministerul Finanţelor, şi 
judecătorească - Ministerul Justiţiei, prin judecătorul delegat la Oficiul Registrului 
Comerţului) ceea ce contravine Constituţiei; 
  4. Plasarea activităţii registrului în subordinea Ministerului Finanţelor 
ar încărca artificial activitatea acestui minister cu implicaţii negative asupra 
exercitării funcţiei sale de bază - perceperea şi colectarea taxelor şi impozitelor; 
  5. Propunerea nu corespunde intereselor comunităţii oamenilor de 
afaceri din România, reglementările propuse intrând în contradicţie cu dispoziţiile 
în materie ale Uniunii Europene. Impactul negativ al modificărilor pe plan intern va 
fi apreciat ca un aspect de instabilitate legislativă şi instituţională. Asociaţia 
Camerelor de Comerţ din Uniunea Europeană - Eurochambers - la care şi Camera 
de Comerţ şi Industrie a României şi a Municipiului Bucureşti este membră, ar 
percepe această schimbare ca o măsură negativă de "naţionalizare". 
  Faţă de cele prezentate mai sus rugăm iniţiatorii spre a-şi reanaliza 
iniţiativa legislativă propunându-le retragerea ei. 

În raport cu obiectul şi conţinutul său, ce vizează modificarea unei legi 
organice, propunerea legislativă face parte din categoria legilor ordinare. 
 
 
 
 
 
 
        PREŞEDINTE,                                       SECRETAR, 
 
                        Dan Ioan Popescu                                      Istvan Antal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Expert, 
Viorela Gondoş 


