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- Cap. I – art. 1 – 5, Cap. II – art. 9 – 12, Cap. IV – art. 30 – 43,  

2. Legea nr. 31/1990 - Legea societăţilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare (Titlul I) 

3. O.U.G. nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, 
întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, cu modificările ulterioare (Capitolul I) 

4. O.U.G. nr. 6/2011 - pentru stimularea înfiinţării şi dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii 
debutanți, cu modificările ulterioare 
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proprie 

6. Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările 
ulterioare 
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9. O.G. nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, cu modificările şi completările 
ulterioare 

10. H.G. nr. 902/2012 privind aprobarea taxei şi tarifului pentru operaţiunile efectuate de Oficiul Naţional al 
Registrului Comerţului şi oficiile registrului comerţului de pe lângă tribunale 

11. Ordinul ministrului justiţiei nr. 1082/C/2014 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi 
funcţionare a Oficiului Naţional al Registrului Comerţului şi a oficiilor registrului comerţului de pe lângă 
tribunale. 

 

Observaţii: La studierea actelor normative prezentate mai sus se va ţine cont de toate modificările şi 
actualizările la zi. 
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