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               Conform cu originalul    
CAMERA DEPUTAŢILOR 

Comisia pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor 
 

Nr.4c-19/51/29.03.2022 
 

PLx nr.133/2022 
 

AVIZ 
asupra proiectului de Lege privind registrul comerțului și pentru modificarea și 
completarea altor acte normative cu incidență asupra înregistrării în registrul 

comerțului 
 

 În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
Biroul permanent a trimis, Comisiei pentru tehnologia informației şi comunicaţiilor, spre 
avizare, proiectul de Lege privind registrul comerțului și pentru modificarea și 
completarea altor acte normative cu incidență asupra înregistrării în registrul 
comerțului (PLx nr.133/2022). 
 Consiliul Legislativ a avizat favorabil propunerea legislativă, conform avizului 
nr.973/09.12.2021. 

Consiliul Economic și Social a avizat nefavorabil proiectul de act normativ, 
conform avizului nr. 8001 din 02.12.2021. 
 Senatul a adoptat proiectul de lege în ședința din data de 14.03.2022. 

Proiectul de lege are ca obiect codificarea dispozițiilor referitoare la operațiunile de 
înregistrare în registrul comerțului și în alte registre ținute de Oficiul Național al 
Registrului Comerțului (ONRC), pe baza controlului registratorului sau, după caz, pe baza 
hotărârii instanței judecătorești, reglementarea statutului registratorului de registrul 
comerțului, a modului de organizare și funcționare a ONRC și a oficiilor registrului 
comerțului de pe lângă tribunale, a procedurii de înregistrare în registrul comertului, pe 
baza controlului de legalitate realizat de registrator, stabilirea actelor și faptelor care se 
înregistrează în registrul comerțului, a procedurii în fața registratorului și în fața instanței 
de judecată, în vederea simplificării procedurilor de înregistrare în registrul comerțului, 
pentru a permite, astfel, depunerea documentelor în format electronic, prin verificarea 
îndeplinirii condițiilor prevăzute de lege, în sensul comunicării între autorități și utilizarea 
informațiilor sau a documentelor aflate deja la dispoziția acestora și pentru a permite 
accesul online a tuturor formalităților pentru constituirea unei societăți și înregistrarea 
unei sucursale prin utilizarea mijloacelor de identificare electronică și a mijloacelor 
electronice de comunicare, reglementarea accesului online la informațiile privind 
societățile, inclusiv la informațiile privind societățile înregistrate în alte state membre ale 
Uniunii Europene, în scopul îmbunătățirii accesibilității serviciului public al registrului 
comerțului, al asigurării disponibilității informațiilor extinse și actualizate privind 
înființarea și funcționarea societăților, precum și pentru asigurarea unor proceduri 
unitare la înregistrare a persoanelor fizice și juridice, în raport de reglementările în 
domeniul societăților, în materia prevenirii și combaterii spălării banilor și a protecției 
datelor cu caracter personal. 
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În raport cu obiectul de reglementare, proiectul de lege face parte din categoria 
legilor organice, iar în aplicarea prevederilor art.75 alin.(1) din Constituția României, 
Camera Deputaților este Cameră decizională. 
 Potrivit prevederilor art.62 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, 
membrii Comisiei pentru tehnologia informației și comunicațiilor au dezbătut proiectul de 
lege în ședința din 29 martie 2022 și au hotărât, cu unanimitate de voturi avizarea 
favorabilă a acestuia.                                                     
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