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Tematica: 

- Registrul comerțului (dispoziții generale, efectuarea înregistrărilor, regimul firmelor și 
emblemelor); 

- Legea societăților (dispoziții generale, constituirea societăților, modificarea actului constitutiv, 
excluderea și retragerea asociaților, excluderea și retragerea asociaților, fuziunea, divizarea, dizolvarea, 
lichidarea și radierea societăților); 
 - Formalităţi la înregistrarea în registrul comerţului şi  autorizarea funcţionării profesioniștilor 
(înregistrarea în registrul comerțului, atribuirea codului unic de înregistrare, procedura autorizării 
funcționării, serviciile de asistență prestate in cadrul oficiilor registrului comerțului de pe lângă tribunale); 
 - Procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă (reglementare, principii fundamentale, 
dispoziții generale/comune, falimentul și lichidarea); 

- Grupurile de interes economic (GIE); Grupurile europene de interes economic (GEIE); 
- Liberul acces la informaţiile de interes public; 
- Protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu character personal și libera circulație 

a acestor date; 
 - Desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile 
individuale şi 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); 
 - Măsuri instituite cu privire la activitatea de înregistrare în registrul comerțului până la 
reglementarea activității efectuată de registratori; 
 - Înființarea și dezvoltarea microîntreprinderilor de către întreprinzătorii debutanți în afaceri; 
 - Reglementarea activității de soluționare a petițiilor; 
 - Facilități fiscale acordate studenților care doresc să înființeze o afacere proprie; 
 - Operaţiunile și serviciile auxiliare efectuate de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului şi 
oficiile registrului comerţului de pe lângă tribunale pentru care se percep  taxe și tarife aprobate prin 
acte normative; 
 - Regulamentul privind organizarea și funcționarea Oficiului Național al Registrului Comerțului şi 
a oficiilor registrelor comerţului de pe lângă tribunale; 
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Bibliografie: 

1. Legea nr. 26/1990 privind registrul comerţului, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

2. Legea societăților, nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
3. Legea nr. 359/2004 privind simplificarea formalităţilor la înregistrarea în registrul comerţului a 

persoanelor fizice, asociaţiilor familiale şi persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, 
precum şi la autorizarea funcţionării persoanelor juridice, cu modificările şi completările 
ulterioare 

4. Legea nr. 85/2014 privind  procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă (Titlul 0: 
Titlul preliminar,Titlul I: Proceduri de prevenire a insolvenței; Titlul II: Procedura insolvenței – 
Cap. I – Dispoziții comune); 
 

5. Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea 
demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea 
corupţiei, cu modificările şi completările ulterioare (Cartea I, Titlul V - Grupurile de interes 
economic); 

6. Legea nr. 544/2001, privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările și 
completările ulterioare; 

7. Legea nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu character 
personal și libera circulație a acestor date, cu modificările și completările ulterioare; 

8. O.U.G. nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice 
autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, cu modificările şi completările 
ulterioare;  

9. O.U.G. nr. 116/2009 pentru instituirea unor măsuri privind activitatea de înregistrare în registrul 
comerțului, cu modificările și completările ulterioare;  

10. O.U.G. nr. 6/2011 pentru stimularea înființării și dezvoltării microîntreprinderilor de către 
întreprinzătorii debutanți în afaceri, cu modificările și completările ulterioare;  

11. O.G. nr. 27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor, cu modificările și 
completările ulterioare; 

12. 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 tribunal, cu 
modificările ulterioare; 

13. H.G. nr. 166/2003 privind acordarea unor facilități fiscale studenților care doresc să înființeze o 
afacere proprie 

14. Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberal acces la informațiile de 
interes public, aprobate prin HG nr. 132/2002 

15. Ordinul ministrului justiției nr. 2.176/C/2010 privind aprobarea tarifelor pentru serviciile de 
asistență prestate de oficiile registrului comerțului de pe lângă tribunale 

16. Regulamentul de organizare şi funcţionare a Oficiului Naţional al Registrului Comerţului şi a 
oficiilor registrelor comerţului de pe lângă tribunale, aprobat prin Ordinul nr. 1082/C din 20 
martie 2014 

 

 

 

 

 

 

 

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



 


