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TEMATICA ȘI BIBLIOGRAFIE  
REGISTRATOR DE REGISTRUL COMERȚULUI  

 
1. Tematica  

- Legea privind registrul comerțului și pentru modificarea și completarea altor acte normative cu incidență 
asupra înregistrării în registrul comerțului: Capitolul I -Secțiunea a 2-a Registrul Comerțului - Serviciu 
public de interes general; Secțiunea a 3-a - Buletinul electronic al registrului comerțului și publicarea 
actelor;  Capitolul II – Organizarea Oficiului Național al Registrului Comerțului și a oficiilor registrului 
comerțului; Capitolul III - Statutul Registratorului; Capitolul IV - Procedura de înregistrare; 

- Legea societăților (dispoziții generale, constituirea societăților, funcționarea societăților – dispoziții 
comune, societățile în nume colectiv, societățile în comandită simplă, societățile pe acțiuni, societățile 
cu răspundere limitată; modificarea actului constitutiv, excluderea și retragerea asociaților, fuziunea, 
divizarea, dizolvarea, lichidarea și radierea societăților; 

- Desfășurarea activităților economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și  
întreprinderile familiale (dispoziții generale, înregistrarea și autorizarea funcționării, regimul juridic al 
PFA, regimul juridic al întreprinzătorului persoană fizică titular al întreprinderii individuale, regimul juridic 
al întreprinderii familiale); 

- Organizarea și funcționarea cooperației; 
- Procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență (domeniul de reglementare, procedura insolvenței 

- dispoziții comune); 
- Registrul beneficiarilor reali pentru persoanele juridice supuse obligației de înregistrare în registrul 

comerțului; 
- Tariful perceput pentru operațiunile efectuate de ONRC și ORCT în domeniul registrului comerțului; 
- Codul Civil: - Persoana fizică:  Patrimoniul. Mase Patrimoniale și patrimonii de afectațiune. Tutela; 

Curatela, Drepturile si obligațiile patrimoniale ale soților; Regimul matrimonial;  Regimul comunității 
legale; Persoana juridică: Înființarea persoanei juridice; Capacitatea civila a persoanei juridice, 
Identificarea persoanei juridice; Reorganizarea persoanei juridice; Încetarea persoanei juridice. 
Contracte: Contractul de vânzare; Contractul de societate; Contractul de locațiune; Contractul de 
mandat;  

- Codul de procedură civilă: Măsuri asigurătorii și provizorii, Sechestrul asigurător, Cap. III – Sechestrul 
judiciar; 

- Codul Penal: Amenda, Pedeapsa accesorie și pedepsele complementare, Răspunderea persoanei 
juridice; 

- Cod procedură penală: Procedura privind tragerea la răspundere penală a persoanei juridice - Masurile 
preventive; 

- Reguli speciale privind prelucrarea datelor cu caracter personal, drepturile persoanei vizate în contextul 
prelucrării datelor cu caracter personal. 
2. Bibliografia 
 

- Legea nr.265/2022 privind registrul comerțului și pentru modificarea și completarea altor acte normative 
cu incidență asupra înregistrării în registrul comerțului; 

- Legea societăților nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare; 
- OUG nr. 44/2008 privind desfășurarea activităților economice de către persoanele fizice autorizate, 

întreprinderile individuale și întreprinderile familiale,  modificările și completările ulterioare; 
- Legea 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperației – republicată, cu modificările și 

completările ulterioare; 
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- Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, cu modificările și 
completările ulterioare; 

- Legea nr.129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și 
pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările ulterioare; 

- HG nr. 962/2017 privind aprobarea tarifului pentru unele operațiuni efectuate de Oficiul Național al 
Registrului Comerțului și oficiile registrului comerțului de pe lângă tribunale; 

- Codul civil – (Cartea I, Titlul I – Patrimoniul persoanei fizice. Mase patrimoniale. Transfer 
intrapatrimonial; Titlul III -  Ocrotirea persoanei Fizice, Capitolul III -  Ocrotirea interzisului judecătoresc; 
Capitolul IV - Curatela; Titlul IV – Persoana juridică și Cartea  a V-a, Titlul IX, Diferite contracte speciale 
– Capitolul I - Contractul de vânzare, Capitolul VII – Contractul de societate, Capitolul VII – Contractul 
de locațiune; Capitolul IX -  Contratul de mandat); 

- Codul de procedură civilă (Cartea a VI-a – Proceduri speciale, Titlul IV – Măsuri asigurătorii și 
provizorii, Cap. I – Sechestrul asigurător – Dispoziții generale, Cap. III – Sechestrul judiciar); 

- Codul penal (Partea generală – Titlul III, Capitolul II, Secțiunea a 3-a – Amenda; Capitolul III – Pedeapsa 
accesorie și pedepsele complementare; Titlul VI, Răspunderea penală a persoanei juridice);  

- Codul de procedură penală – (Partea specială, Titlul IV - Proceduri speciale, Cap. II _   Procedura privind 
tragerea la răspundere penală a persoanei juridice); 

- Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului privind protecția persoanelor 
fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor 
date și de abrogare a Directivei 95/46/CE. 
 
 

Notă: La studierea actelor normative prezentate mai sus se va ține cont de toate modificările și actualizările 
la zi. 
 
 
 
 


