
 

 

 

 
PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 

Comisia pentru politică            
economică, reformă şi privatizare 

 Bucureşti,  
Nr. 21/1150/05.11.2003 

 
Sinteza lucrărilor comisiei  

din zilele de 4 şi 5 noiembrie 2003 
 
 Ordinea de zi a lucrărilor comisiei a fost următoarea: 
 Marţi, 4 noiembrie 2003 
 1. Dezbaterea şi avizarea, în fond, a propunerii legislative privind 
modificarea Legii nr. 31/1990, privind societăţile comerciale, republicată şi 
publicată în Monitorul Oficial nr. 33/ian.1998 (PL 47/2003). 
 2. Alte probleme curente ale activităţii comisiei. 
 
 Miercuri, 5 noiembrie 2003 
 1. Dezbaterea şi avizarea, în fond,  în procedură de urgenţă, a proiectului 
privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 35/2003 pentru 
modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 76/2001 
privind simplificarea unor formalităţi administrative pentru înregistrarea şi 
autorizarea funcţionării comercianţilor (PL 644/2003). 
 2. Dezbaterea şi avizarea, în fond,  în procedură de urgenţă, a proiectului 
privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 156/2002  privind 
modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 129/2002 pentru 
modificarea Legii nr. 26/1990 privind registrul comerţului şi a Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr. 76/2001 privind simplificarea unor formalităţi 
administrative pentru înregistrarea şi autorizarea funcţionării comercianţilor (PL 
645/2003). 
 3. Alte probleme curente ale activităţii comisiei. 
 
 
 Marţi, 4 noiembrie 2003 
 Lucrările şedinţei comisiei au fost conduse de domnul preşedinte Dan 
Radu Ruşanu şi de domnul vicepreşedinte Gheorghe Marin. 
 Au fost invitaţi şi au participat la lucrările comisiei: domnul deputat Ioan 
Miclea - în calitate de iniţiator al propunerii legislative şi din partea 
Ministerului Justiţiei,  domnul  Ioan Chiper -  consilier juridic. 
  
 La primul punct al ordinei de zi a fost înscrisă dezbaterea şi avizarea în 
fond a propunerii legislative privind modificarea Legii nr. 31/1990, privind 
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societăţile comerciale, republicată şi publicată în Monitorul Oficial nr. 
33/ian.1998. 
 Domnul deputat Ioan Miclea a prezentat membrilor comisiei propunerea 
legislativă, arătând necesitatea aprobării sale. 
 Reprezentantul Ministerului Justiţiei le-a prezentat membrilor comisiei 
punctul de vedere al guvernului cu privire la propunerea legislativă. Astfel, 
reprezentantul Ministerului Justiţiei a spus că susţine respingerea iniţiativei 
legislative a domnului deputat Ioan Miclea, prezentând principalele argumente 
de susţinere a respingerii iniţiativei legislative.  
 Cu 26 voturi împotrivă, un vot pentru şi o abţinere a fost respinsă 
propunerea legislativă. 
 Din numărul total de 30 deputaţi au absentat : grup parlamentar PSD -  
Lucia Cornelia Lepădatu şi Dan Ioan  Popescu.  
         
 
  
 
 Miercuri, 5 noiembrie 2003  
 Lucrările şedinţei comisiei au fost conduse de domnul preşedinte Dan 
Radu Ruşanu şi de domnul vicepreşedinte Gheorghe Marin. 
 Au fost invitaţi şi au participat la lucrările comisiei, din partea: 
Ministerului Justiţiei: domnul  Ioan Chiper -  consilier juridic, Agenţiei 
Naţionale pentru Intreprinderi Mici şi Mijlocii şi Cooperaţie: domnul Eugen 
Popel - secretar general şi doamna Mihaela Smârcea - director adjunct. 
  
 La primul punct al ordinei de zi a fost înscrisă dezbaterea şi avizarea în 
fond a proiectului de Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 35/2003 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr. 76/2001 privind simplificarea unor formalităţi 
administrative pentru înregistrarea şi autorizarea funcţionării comercianţilor. 
 Reprezentantul Ministerului Justiţiei, în calitate de iniţiator, a prezentat 
proiectul de lege, prin care se urmăreşte: 1) prelungirea termenului de 
preschimbare a certificatelor de înmatriculare şi a celor de înregistrare fiscală, 
până la data de 30 iunie 2004; 2) facilitatea înscrierii menţiunilor privind 
încetarea cazurilor de incompatibilitate prevăzute de lege, fără a fi necesară 
preschimbarea prealabilă a certificatului de înmatriculare şi a certificatului de 
înregistrare fiscală. 
 Domnii deputaţi au dorit să ştie: 1) care este cauza care a stat la baza 
prelungirii termenului de preschimbare a certificatelor de înmatriculare şi a 
celor de înregistrare fiscală, până la data de 30 iunie 2004; 2) dacă Guvernul va 
veni cu o nouă ordonanţa de urgenţă de prelungire a termenului de 
preschimbare a certificatelor de înmatriculare şi a celor de înregistrare fiscală; 
3) ce se întâmplă cu multitudinea de firme fantomă care există în prezent, dacă 
vor dispărea sau nu; 4) dacă se poate accepta soluţia de restrângere termenului 
de preschimbare a certificatelor de înmatriculare şi a celor de înregistrare fiscală 
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iar, după împlinirea termenului firmelor să li se aplice o sancţiune intermediară, 
de exemplu amendarea acestora. 
 Reprezentantul Agenţiei Naţionale pentru Intreprinderi Mici şi Mijlocii şi 
Cooperaţie a spus că Guvernul nu va emite o nouă ordonanţă de urgenţă, 
deoarece termenul stabilit, 30 iunie 2004, este suficient pentru toţi agenţii 
economici. 
 Reprezentantul Agenţiei Naţionale pentru Intreprinderi Mici şi Mijlocii şi 
Cooperaţie a spus că organele de control ale statului ar trebui să ia măsurile 
necesare pentru ca firmele fantomă să dispară. 
 Reprezentantul Agenţiei Naţionale pentru Intreprinderi Mici şi Mijlocii şi 
Cooperaţie a spus că nu se poate restrânge acest termen, el fiind calculat în 
funcţie de numărul de societăţi rămase neînscrise şi în funcţie de numărul de 
asociaţii familiale rămase neînscrise şi pentru care se prevede tot data-limită de 
30 iunie 2004, conform unei ordonanţe de urgenţă emisă ieri de Guvern.  
 Cu 23 voturi pentru, 5 împotrivă şi o abţinere a fost aprobat proiectul de 
lege, în forma adoptată de Senat. 
 
 La punctul 2 al ordinei de zi a fost înscrisă dezbaterea şi avizarea în fond 
a proiectului de Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 156/2002  privind modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 
129/2002 pentru modificarea Legii nr. 26/1990 privind registrul comerţului şi a 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 76/2001 privind simplificarea unor 
formalităţi administrative pentru înregistrarea şi autorizarea funcţionării 
comercianţilor. 
 Proiectul de lege a fost adoptat de Senat în şedinţa din 20 octombrie 
2003. 
 Reprezentantul Ministerului Justiţiei a spus că susţine respingerea 
proiectului de lege datorită faptului că, prevederile Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 156/2002 au fost preluate în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 
nr. 129/2002, aceasta rămânând fără obiect. 
 Domnii deputaţi au dorit să ştie: 1) dacă reprezentantul Ministerului 
Justiţiei poate să argumenteze preluarea activelor de către Oficiul Naţional al 
Registrului Comerţului de la Camerele de Comerţ şi Industrie; 2) dacă 
prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 129/2002 sunt 
neconstituţionale; 3) dacă prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 156/2002 
se încalcă principiul garantării proprietăţii private;  
 Reprezentantul Ministerului Justiţiei a spus că, în urma aplicării 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 129/2002, prin care Oficiul Naţional al 
Registrului Comerţului a fost organizat să funcţioneze în subordinea 
Ministerului Justiţiei, ca instituţie publică cu personalitate juridică, iar oficiile 
registrului comerţului judeţene să funcţioneze pe lângă tribunale, s-a constatat 
că, acestea nu-şi pot desfăşura activitatea fără să dispună de un patrimoniu 
propriu, distinct faţă de camerele de comerţ din care s-au desprins. 
Reprezentantul Ministerului Justiţiei a spus că, în aceste condiţii, a fost necesară 
modificarea art. V, VI, şi VII din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 
129/2002, în scopul constituirii unui patrimoniu propriu. 
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 Reprezentantul Ministerului Justiţiei a spus că prin Ordonanţa de urgenţă 
a Guvernului nr. 156/2002 s-a stabilit că bazele de date, aplicaţiile de întreţinere 
şi utilizare a acestora, necesare în vederea ţinerii şi administrării registrelor 
comerţului de către Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, a oficiilor 
registrului comerţului şi a birourilor unice, care constituie în limita aportului 
acestora la dobândirea lor, patrimoniul Oficiului Naţional al Registrului 
Comerţului, se preiau de către Ministerul Justiţiei - Oficiul Naţional al 
Registrului Comerţului şi de către oficiile registrului comerţului de pe lângă 
tribunale, pe bază de proces-verbal de predare-preluare încheiat între 
reprezentanţii Ministerului Justiţiei şi cei ai camerelor de comerţ şi industrie 
teritoriale. 
 De asemenea, reprezentantul Ministerului Justiţiei a spus că în cauză nu 
sunt incidente dispoziţiile constituţionale privind dreptul de proprietate nici cu 
privire la constituirea patrimoniului Oficiului Naţional al Registrului 
Comerţului,  din bunurile aflate în dotarea serviciului, în limita aportului la 
dobândirea bunurilor şi pentru a fi folosit potrivit destinaţiei stabilite. 
 Doamna deputat Lucia Cornelia Lepădatu a propus respingerea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 156/2002. 
 Domnul deputat Ludovic Mardare a dorit să-şi susţină amendamentul 
făcut la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 156/2002. 
 Doamna deputat Lucia Cornelia Lepădatu a dorit să facă o precizare de 
natură procedurală, şi anume, întotdeoauna se supune la vot propunerea de 
respingere a unui proiect de lege şi numai dacă nu s-a respins, proiectul poate fi 
dezbătut pe articole împreună cu amendamentele respective. 
 Cu 23 voturi pentru, 6 împotrivă şi nici o abţinere, proiectul de lege a fost 
aprobat, în forma adoptată de Senat. 
 Din numărul total de 30 deputaţi a absentat : grup parlamentar PSD - Dan 
Ioan  Popescu.  
         
 
    

  PREŞEDINTE,                                                                                                            
Dan Radu Ruşanu                                    

 
                         SECRETAR,                                                 
                            Iuliu Vida                                   
 
         Expert parlamentar, 
                                                                                                  Alina  Hodivoianu 
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	PREªEDINTE,                                                                                                                                        Dan Radu Ruºanu

